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l Johdanto

Arvellen tässä tarkastettavaa paikkakuntaa, jossa kasveja

niin eriluontoisilta aloilta kuin Lapista, vuorten kylmemmistä

regioneista, Länsi- Europan rannikkomaasta ja Itä-Europan sekä

Siperian sisämaista yhtyy taisteluun vallasta, edulliseksi työ-

sijaksi maamme kasvistonsuhteiden tutkimiseen, teki tämän A-f^-gJl

kiijoittaja v. 1875 ja 1877 matkustuksia siellä, tarkastaaksensa

sen kasvullisuuden luonnetta. Vuonna 1875 kiertelin „pro Fauna

& Flora fennica" Seuran kustannuksella Lieksan, Nurmeksen

ja Repolan pitäjissä ja jatkoin sitten v. 1877 tutkimuksiani

niiden pohjaispuolella olevalla paikkakunnalla, matkustaen Yli-

opiston varoista myönnetyllä matkarahalla, Kuhmon, Kiannan,

c Kuusamon, Oulangan, Kiestingin, Uhtuan, Vuokkiniemen,

^, Kostamuksen ja Jyskjärven pitäjissä. Ala, joka näillä matkoilla

; oli esineenä havoinnoilleni ja jonka kasviston suhteita seu-

raavassa esitellään, ulottuu siten Lieksan joesta samannimi-

; sessä pitäjässä ja Kiimovaaralta Repolan pitäjässä noin pe-

[ ninkulman matkan eteläpuolelle pohjaista napapiiriä (63° 18'

~ 65^ 25'pohj. leveytt.). Länsipuolella rajoittaa sitä Pielisjärvi,

Kuhmon pitäjässä oleva Ontojärvi (Tervasalmi), länsipuolella

Kiannanjärveä oleva seutu ynnä Kuusamon kirkonkylän tie-

noo ja Oulanganjoen^suu, ja idässä ovat äärimmäiset tutki-

muspaikat Majavalahti (länsipuolella Pääjärveä), Kokkosalmi

(Tuoppajärven luodepuolella), Uhtua, Piismalahti (Nuokkijär-

' ven pohjoispuolella) ynnä Tscholkan seutu (Repolassa itä-

puolella Lieksanjärveä), joten alueen läntisin paikka on 4*^ 4'

' ja itäisin 6» 45' itäpuolella Helsinkiä. Tutkimuksista, joita

tämän alan kasvistosta olen tehnyt, annetaan tässä vihkonen,

jossa aikomukseni on esitellä yleiset kasvistonsuhteet
— varsinkin ylhäisempien kasvien — tällä maini-

^tulla alalla, tarkastaa mitkä suhteet edistävät tai
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masentavat sen eri syntyisten kasvistojen valtaa^

sekä missä niiden edustajat löytävät rajan edem-
mälle levenemiselleen.

Vaikka koko joukko kasvitutkijoita eri aikoina on

liikkunut monessa osassa tätä aluetta, on se kuitenkin, mitä

näiden seutujen kasvistosta tähän saakka on tunnettu, jok-

seenkin vähäarvoista, jollemme ota lukuun Kuusamoa, jonka

ylhäisemmät kasvit jo olivat johonkin määrin tiedossa, vaan

niidenkin levenemisestä olivat ilmoitukset enimmäkseen

riittämättömiä ja sitä paitse melkoinen joukko niistä koko-

naan vääriä. Ensimäisiä tietoja antaa Kuusamon kasvis-

tosta E. Lagus*) kirjoituksessa: „Utdrag af en beskrifning

öfver Kusamo socken i Kemi Lappmark", jossa hän luette-

lee liki 50 ylhäisempää kasvia**) Kuusamosta. J. Julin***)

mainitsee sittemmin kirjoituksessaan „Bref om de uti Öster-

botten, särdeles omkring Uleäborg samlade naturalier" kym

menkunnan kasvia f) myöskin Kuusamosta ja ilmoittaa siinä

(t. XIV, s. 298) Kirkkoherra S. Castren' in koonneen sieltä

suuren joukon kasveja, joista keräyksistä kuitenkin ainoas-

taan muutamat ovat eri kirjoittajain citaattien kautta tunne-

tut. Samaten antaa J. Fellman luettelossaan „Index plan-

tarum in Lapponia fennica lectarum" tietoja useammasta kuin

kymmenkunnasta Kuusamon kasveista, ja yksityisiä ilmoituksia

tapaamme sieltä myös Prytz'in „Flor8e fenniese breviarium",

J. Fellman'in „Index plantarum phanerogamarum in terri-

torio Kolaensi lectarum", F. Nylander'in „Spicilegiuni

plantarum fennicarum", Wirzen'in „Prodromus florse fen-

nicsB", Fr. Hällström'in „In distributionem vegetationis

per Ostrobothniam collectanea", ja N. J. Fellman'in „Plant8e

vasculares in Lapponia orientali sponte nascentes" nimisissä

*) K. Sv. Vet. Acad. handl. 1772, s. 350—353.

**) Niiden seassa kuitenkin muutamia, joiden kasYamista ei

voida ainakaan pitää varmana.

***) Ny Journal uti hushällningen. Tom. XIV (1791), s. 266 ja

Tom. XV (1792), s. 2.

f) Muutamassa ilmoituksessa niiden levenemisestä on kuitenkin

silminnähtävästi erehdys.



teoksissa sekä aikakauskirjassa „BotaDiska iiotiser" vuodelta

1844. Muutamia lajeja mainitaan myös Pohjais-Karjalasta

ja Kuhmosta W. Nylander'in „Collectanea in floram

karelicam" ja Ruprechfin „Flora Ingrica" nimisissä teok-

sissa sekä aikakauskirjassa ,,Botaniska notiser" vuodelta

1844. Painamattomia lähteitä on käytettäväni ollut J. ja M.
Sahlberg'in„pro Fauna & Flora fennica" Seuralle jättämä luet-

telo Kuusamon pitäjän fanerogaameista ja sanikkaisista, sekä

Hj. Hjelfin tekemä luettelo Yliopiston museon ylhäisemmistä

kasveista, joista kumpaisestakin minulle on ollut paljon apua.

Kasvikeräyksiä paikkakunnalta on minun ollut tilaisuus nähdä

seuraavien tekemiä: B. Nyberg'in, F. Nylander'in, Fr.

Hällströmin, F. Silen'in, M. ja J. Sahlberg'in, A. J.

Malmgren'in, W. Nylander'in, F. Mäklin'in, N. J. Fell-

man'in, H. Backman'in, A. J. Mela'n, E. F. Lackström'in,

A. Lönnbohm'in, P. A. Karsten'in, C. Brander'in, y. m.,

jotka Yliopiston museoon ovat jättäneet sieltä kasveja.

Ennenkuin näiden ja itseni kokoamain havaintojen joh-

dolla ryhdyn tarkastamaan paikkakunnan kasvistoa, on tar-

peen luoda joku silmäys niihin sen fysillisistä suhteista ja

omituisuuksista, jotka enimmin vaikuttavat kasvistoon.

Maanpinnan muoto. Konfigurationiltaan eroaa Koillis-

Karjala melkoisesti sekä muista alueen paikkakunnista että

niistä maisemista, joita muualla maassamme tavallisimmin

kohtaa. Sen täyttävät nimittäin rinnatusten kulkevat kat-

konnaiset vaarat, joiden pitkän-kaltevat rinteet vitkalli-

sesti luisuvat avaraan laaksoon, ja jotka ovat haaroja Suo-

men ja Wenäjän rajalla kulkevasta selänteestä. Kuhmon
pitäjä on ainoastaan vähän epätasaista, siellä ja täällä varus-

tettu vähemmillä mäkilöillä ja muutamilta tienoilta jokseen-

kin tasaistakin. Samoin on myöskin Kianta yleensä jokseenkin

vähän epätasaista, vaan seuduittain kuitenkin melkoisesti

enemmän, kuin Kuhmo. Kiannan järven länsipuolitse kulkee

kuitenkin sangen kookas selkonen (Kainunselkä), joka joilta-

kuilta paikoin lähettää myös haaroja mainitun järven rannoille,

ja itse on haara siitä selänteestä, joka Lapista kiertelee

eteläpuolelle Kuusamonjärveä ja vähän etelämmässä jakaantuu



kahdeksi harjanteeksi. Toinen näistä haaroista, joka kulkee

Wenäjan rajalla, ei myöskään ole edellistä matalampi, vaan

muodostaa kuitenkin jokseenkin lavean ylängön, joka ainoas-

taan vitkallisesti kohoaa ympäröivästä maisemasta, paitse

pobjais-osassa Kiantaa, jossa siitä eroaa erittäin jyrkkärin-

teisiä hieta särkkiä, jotka väliinsä muodostavat syviä, ahtaita

notkoja ja patamia. Kuusamossa kiertelee mainittu katkon-

nainen selkonen pitkulaisine vaaroineen moneen mutkaan,

vaan muutoin on maa siellä yleensä jokseenkin tasaista nii-

den jylhäin, sieltä ja täältä esiin pistäväin suippojen tuntu-

rien välissä, jotka ovat Kuusamolle tuottaneet Suomen

Schweizin nimen. Wenäjän-Karjala on yli koko alueen

yleensä sanoen jokseenkin tasaista tai ainoastaan vähän

epätasaista, paitse pohjaisimmassa osassa, jossa löytyy muu-

tamia isoja tuntureja, ynnä Kuittijärvien eteläpuolella, jossa

maa paikkapaikoin on jokseenkin vaaraista ja epätasaista.

Maan korkeus. Koillis-Karjala viettää Kuhmon ja

Repolan rajoilla olevasta selkosesta, joka saavuttaa 7—800

jalan korkeuden*) merenpmnan yli, lounaasen Pielisjärven

rai timille, jotka samoinkuin Saramojärveä, Viekijärveä ja

Pankajärveä ympäröivät maisemat kohoavat ainoastaan 4

—

300 jalkaa meiestä. Itse Pielisjärven korkeus on mainittu

305 ja Viekijärven 338 (?) jalaksi merenpinnan yli. Kuhmon
pitäjä muodostaa länttä kohden aukean pataman, viettäen

vitkallisesti Nurmeksen, Venäjän-Karjalan ja Kiannan pitä-

jien rajoilla olevista selkosista Keski-Kuhmoa ja länttä koh-

den. Tämä keskinen maisema on noin 5—600 jalkaa *)

merenpinnan yli ja sen järvistä mainitaan Ontojärven olevan

5(6, Lammasjärven 522, Lentuan 539, Lentiiran 560 (?) ja

Änettijärven 570 (?) jalkaa merenpinnan yli, vaan Kiannan

rajaa kohden kohoaa Kuhmo hitaasti avaraksi selkoseksi,

joka saavuttaa 8—900 jalan korkeuden *) merestä. Sa-

maten myös Kiannan pitäjä muodostaa laajan pataman, jonka

pohjana on Kianta järvi ja Vuokkijärvi. Niiden pinnasta,

oka edellisellä on 580 (?) ja jälkimäisellä 586 jalkaa meren-

) Gyld6ii'in ksorkokartan mukaan.



pinnan yli, kohoaa Kianta 6— 800 jalan korkeuteen (merestä),

ja sekä Kainunselkä että Venäjän rajalla oleva selkonen

ulottuvat aina 8—900 jalan korkeuteen saakka (merestä).

Myöskin isoimmalla osalla Kuusamoa on tämä viimeksi mai-

nittu korkeus ja sen järvistä kohoaa Kuusamonjärven pinta

807 ja Joukamon 800 (?) sekä Tavajärven 847 (?) *) jalan

korkeuteen merenpinnan yli, vaan Tavajärveltä pohjaiseen

alenee Kuusamo 7 ja 800 jalan välille merenpinnasta. Kuu-
samon korkein tunturi Nuorunen on Holmbergin mukaan

(1. c, s. 47) 1641, Ukonvaara 1486, livaara 1430 ja Kunti-

vaara 1408 jalkaa merenpinnan yli.

Venäjän-Karjalan maisemain korkeudesta puuttuu tar-

kempia tietoja, vaan yleensä voidaan niille otaksua johonkin

määrin sama korkeus, kuin Suomenpuolisella alue-osalla on,

paitse Oulangan ja Kiestingin pitäjille, jotka silminnähtävästi

ovat melkoisesti alavampia, kuin niiden rinnalla oleva Kuu-

samon pitäjä, josta myös useat vesistöt isoilla koskilla las-

keuvat niihin. Kuitenkin tavataan Oulangan pitäjässä myös

isoja tuntureja esim. Kivakka ja Päännorunen, jotka näyttä-

vät saavuttavan melkein saman korkeuden kuin Kuusamon
tunturit. Vesistä päättäen on Venäjän-Karjalan puoli yleensä

itää kohden kaltevaa, vaan avarat, puolinaisten patamain

muotoiset laaksot, jotka aukeavat itäiseen suuntaan, saavat

maan samalla myös viettämään vuoron etelää ja vuoron poh-

jaista kohden. Eepolan pitäjä muodostaa etelää kohden aukean

pataman, josta vedet laskeuvat Pielisjärveen, ynnä Pääjärven

ja Tuoppajärven seudut (Oulangan ja Kiestingin kunnat)

ison bassinin, joka on avonainen pohjaisessa.

Maanlaadut. Kallioperusta on Koillis-Karjalassa ja

Repolassa enimmäkseen graniitti-lajeja (hammaskiveä **), vaan

jokseenkin paljon tavataan myös dioriittia (kirjavaa kiveä)

sekä johonkin määrin syeniittiä (sinikiveä), chloriittiliuskaki-

*) H. J. Holmberg'in arvelun mukaan. Vertaa: Holmberg,
Hydrographische und orographisch-geognostische Beobachtungen im

nördliclien Finnland. S:t Petersburg, 1856. Siv. 47.

**) Kivilajien suomalaiset nimitykset olen eri seuduilta maastam-

me koonnut.



veä*) (schifferia) ja gneissiä, ynnä vähemmin hornblendefelsiä

(mustaa kiveä), sädekiveä (Aktinolithschiefer), serpentinia,

katinkulta-liuskakiveä, ukonkiveä (juonteina) sekä Tscholkan

luona Venäjän-Karjalassa qvartsihietakiveä. Irtonaiset kivet

ovat siellä enimmäkseen graniittia ja dioriittia. Samaten
ovat myös Kuhmossa vanhemmat eruptiviset muodostukset

valtaavia, ja nuorempia eruptiveja tapasin ainoastaan irto-

naisina louhina ja kivinä (dioriittia). Hornblende-liuskakiveä

kohtasin Pöyhölän luona ja talkki- sekä chloriittiHuskakiveä

Ristivaaralla. Myöskin Kiannalla vallitsevat Holmberg'in (1.

c. s. 19) sekä omain havaintojeni mukaan graaniittilajit, vaan

monella seuduin tapaa myös dioriittia, esim. Vuokkijarven

luona olevan Kylmänlahden seutuvilla sekä Kiannanniemen
tienoolla, ynnä chloriittiHuskakiveä näillä samoilla paikoin

sekä vielä Saarikosken luona. Muista vuorilajeista kohtasin

%lmänlahden luona hornblendefelsiä sekä Lehtovaaran luona

talkkia sisältävää qvartsiittia ja Saarijärven luona syeniittiä

sekä diabasia. Kuusamon pitäjä taas vaihtelee erittäin pal-

jon kallioperustansa luonnon suhteen. Eteläisempi osa siitä

on enimmäkseen syeniittiä, vaikka sieltä ja täältä pistää

esiin muitakin vuorilajeja, ja pohjaisemmassa osassa vuorot-

televat Inberg'in **) ynnä omien havaintojeni mukaan graniitti-,

saviliuskakivi-, qvartsiitti-, talkkiliuskakivi- (Paanajärven luona)

ja gneissi-vyöhykkeet. Vähempiä aloja on lisäksi dioriitillä,

chloriittiliuskakivellä, bronziittifelsillä (jota Näränkävaara on)

ja hietakivellä. Kalkkia tavataan vähemmässä määrin mo-
nessa paikoin Paanajärven luona sekä Holmberg'in mukaan
(1. c, s. 54) Saunavaaralla. Venäjän-Karjalassa oli minulla

vähemmin tilaisuutta tarkastaa kallioita, vaan enimmin näytti

minusta siellä graniitti vallitsevan, Kostamuksen tienoolla

kuitenkin gneissi. Kivakan tunturi on useampaa vuorila-

*) Esim. Konnanvaaralla ja Lapinlahden sekä Hiidenportin luona

Nurmeksessa, Kalliovaaran luona Lieksassa, Vuosiniemen ja Tscholkan
luona Repolassa.

**) L J. Inberg, Bidrag tili Uleäborgs läns geognosi (Bidr. tili

känned. af Finl. natur och folk, XX).



jia (varsinkin bronziittifelsiä) ja Päänuorunen samoin bron-

ziitti-gabbroa.

Kallioperustaa peittävät vahvat posttertieeriset kerrok-

set, joiden alta yleensä ainoastaan harvassa pistää näkyviin

vuorta. Varsinkin Venäjän -Karjalassa on kallioiden ala

vähäinen ja nekin, jotka siellä tavataan, ovat yleensä pie-

niä. Isoimmat kalliot kohtaa siellä Liismanjoen luona sekä

Oulangan pitäjän tuntureilla ja varsinkin Rivakalla, jonka

jyrkkäseinäisten kallioin vertaisia en tunne mistään osasta

maatamme *). Pohjais-Kaijalassa, Kuhmossa ja Kiannalla ovat

kalliot samaten vähäisiä; eikä niitä sellaisinakaan löydy taa-

jassa. Isoimmat tavataan Lieksan kylän luona, Simovaisen-

louhikolla ja Kalliovaaralla Lieksan pitäjässä. Riihivaaralla,

Pyssyvaaralla, Louhivaaralla ja Hiidenportin luona Nurmek-

sessa, Ohtosenvaaralla, Hiidenvaaralla ja Salmivaaralla Kuh-

mossa sekä Kirkonkylän seutuvilla Kiannassa, joiden vuorten

kalliot myös enimmäkseen ovat jyrkkä- ja murrosrinteisiä.

Kuusamon korkeilla vaaroilla löytyy sen sijaan paljon erittäin

kookkaita jyrkkäseinäisiä kallioita, joista isoimmat ovat ta-

pattavina Näränkävaaralla , Ukonvaaralla, Mäntytunturilla,

Paanajärven luona (RuskeakalHo), y. m.

Enimmän osan alueesta peittää }iietainen murros-sora,

joka tavallisesti on sekoitettu kiiliiiik^käilla, vaan kuluneilla

kivillä, ja paraastaan on luettava huuhtosoraksi („svallgrus"),

vaan myöskin vierroskivistä soramaata („rullstensgrus") löy-

tyy melkoisesti. Karheaa kangashietaa tapaa useilla tienoin

selkosten rinteillä. Suomen puolella yleensä kuitenkin ver-

rattien pienempiä aloja, enimmin esim. Pankajärveltä luo-

teesen Lieksan pitäjässä, Pohjais-Nurmeksessa ja saloilla

Pohjais-puolella Vuokkijärveä Kiannan pitäjässä, y. m. Hie-

noa hietaa ovat Venäjän puolella melkoiset alat — varsinkin

Oulangan pitäjässä ja salolla Uhtuasta pohjaiseen ynnä Kos-

tamuksen sydänmailla sekä Kiimasjärven tienoolla, joilla

*) Kaakkoa kohden puottaikse nimittäin Rivakka, jonka korkeus

arviolta lienee tuskin 1400 jalkaa (meren pinnasta) vähempi, äkkijyrk-

kään melkein huipulta saakka syvään laaksoon.
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seuduilla se vuorottelee avarain karheahiekkaisten kangashie-

dikkojen kanssa — ja myöskin Suomen puolella tavataan

sitä varsinkin samoilla seuduilla kuin karheaa kangashie-

laakin. Savimaata puuttuu avaroilta paikkakunnilta koko-

naan ja yleensäkin löytyy sitä koko alueella jokseenkin vähän.

Pielisjärven lähistö sekä siihen laskeutuvien vesien rantamat

vähän ulompanakin Pielisestä tekevät siinä suhteessa kuiten-

kin poikkeuksen. Muut paikkakunnat, joilla savea tava-

taan, ovat seutu kaakkoispuolella Pääjärveä, Kuittijärvien

tienoo (ja varsinkin Jyvälahden lähistö), Livajoen paikka-

kunta ynnä Luvajarven seutu, kaikki Venäjän- Karjalassa, ynnä

Kiannanniemi ja Kuusamonj arven rannat Suomen puolella, ja

monella seudulla löytyy sitä hietakerrosten alla myös maan
sisässä, esim. Kiannassa itäpuolella Akonjärveä, Venäjällä

Vartiolammin luona, y. m. Niinkuin jo tästä voipi arvata

ovat pellot hietaperäistä multaa isoimmalla osalla aluetta ja

savikkoa tai savensekaista multaa ainoastaan niillä harvoilla

seuduilla, jotka yllä ovat luetellut, jota vastoin ne useimmissa

Venäjän-Karjalan kylissä ovat hienoa hietaa. Maan hedel-

mällisyys on peltomailla Venäjän-Karjalassa sentähden yleensä

huononpuoleinen, vaan Suomen puolella keskinkertainen.

Hedelmällisimmät ovat pellot Pielisjärven maisemalla sekä

Kiannan pitäjässä Kiannanniemellä, vaan paljon eivät nekään

kuitenkaan eroa muista seuduista. Tosin on yleensäkin maa
laihanpuoleista alueellamme, vaan ei kuitenkaan kaikilla tie-

noin niin suuressa määrin kuin viljelyksistä voisi päättää sen

olevan. Laita^^ on , nimittäin sellainen, että paikkakunnan

kylmä ilmanala pahoittaa etsimään viljelykselle sijaa ei maan
hedelmällisyyden, vaan ilmanlaadun tarjoamien etujen mu-
kaan, jonka vuoksi asunnot ja viljelykset seuduilla, joilla ei

ole isompia vesiä, tavallisesti ovat perustetut kuivimmille

paikoille (vaarojen hiiipuilla j. n. e.) eli sellaisille kohdille,

jotka ovat vähimmin hallanarkoja, vaan usein myös laihim-

pia. Kun maasta yleisesti puhumme katsomatta siihen josko

se on viljelykseen soveltuvaa tai ei, voimme kuitenkin sanoa,

että monella seudulla ja etenkin Kuusamossa tavataan mel-

koisen hedelmällisiäkin paikkoja, jotka synnyttävät sangen



uhkeankin kasvullisuuden. Varsinkin tunturien alemmat rin-

teet, useitten isompien vaarojen notkot, koskien ja virtain

ääret ovat paikkoja, jotka hedelmällisyyden puolesta ansait-

sevat mainitsemista.

Vedet. Sekä suurempia että pienempiä järviä löytyy

melkoinen joukko alueella, vaan katson tarpeettomaksi niitä

tässä luetella. Samaten löytyy myös useita isompia ja pie-

nempiä jokia ja puroja, jotka purkavat niihin vetensä kos-

kista väyläänsä myöten tai alkavat niistä. Isoimmat kosket

ovat Oulankojoessa Venäjän Karjalassa sekä Yläjoessa Kian-

ualla. — Myöskään lampiloista ei millään tienoin ole puu-

tetta, vaan lammikkoja kohtaa sen sijaan verrattain vähän,

joka on selitettävä senkautta että sellaiset alueemme ilman-

alalla niin helposti sammaltuvat. Hetteitäkään ei löydy pal-

jon, paitse Kuusamon jylhäin vaarain alustoilla, jossa niitä

kuitenkin tiuhantakaa kohtaa.

Rannoiltaan ovat järvet enimmäkseen kivikkoa, ja sieltä

ja täältä myös hiedikkoa (varsinkin Venäjän -Karjalassa),

taikka tapaa niillä vähäisiä luisurinteisiä kallioita. Matalia

savikkoja löytyy monessa paikoin Pielisjärven, Kuusamonjär-

ven ja Kuittijärvien rannoilla. Pohjat ovat järvissä yleensä

kovanpuoleisia, joillakuilla paikoin, esim. Tavajärvessä Kuu-

samon pitäjässä, liejuisia.

Ilmanlaatu. G. Rein'in mukaan '^) oli vähän ulko-

puolella aluettamme olevassa Kajaanissa vuosien 1857—61

keskimääräinen lämpö -f P,9 Cels., ynnä talvikuukausien

— 100,16, sekä

huhtikuun — 0^, 32, elokuun + U^42,
toukokuun 4- 5°, 95, syyskuun -\- 8®, O,

kesäkuun -f 14^, 32, lokakuun -1- 3^ 10,

heinäkuun -\- 17", 75, man^askuun — 5*^, 45.

Kuusamossa vallitsee Planting'in mukaan*) suurin kyl-

myys joulukuussa, tammikuussa, helmikuussa sekä maalis-

*) G. Rein; Materialier tili iitredande af Fiulands statistik. Ii.

Uleäborgs Iän. Helsingfors 1867. Siv. 57.

*) Vertaa: H. J.Holmberg, Hydrographische und orographisch-

geognostische Beobachtungen im nördlichen Finnland. Siv. 23.
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kuussa ja nousee yli 40^ Cels. „Kevät alkaa siellä huhti-

kuussa kuivalla ja ankaralla pakkasella ja kestää kesäkuun

alkuun saakka. Eteläisellä tuulella on kesä lämmin, vaan

pohjaistuuli jäähdyttää ilman kesäkuussa usein aina veden

jäätymäasteesen saakka. Heinäkuu on lämpöisin kuukaus;

100 asteinen thermomeeteri nousee silloin aina -f- 25®

saakka".*) On laskettu**) maan olevan Kuusamossa jäässä

227 vuorokautta eli 7V2 kuukautta vuodesta. Syksyn ensi-

mäinen lumisade tuli vuosina 1846—50 j-j ^ ^^^^ ^^^"

meksessa v. 1855 ^ ***) j^ Kaavilla, joka on alueemme tasa-

piirejä vähän etelämmässä, ReinMn mukaan f) j|
— y- ^ii"

meinen vesisade tuli mainittuina vuosina Kuusamossa ff)

X
—

^i'
Pielisjärven jäätyminen tapahtuu Moberg'in mu-

kaanftt) y ""
In*'

Kiannanjoki jäätyi v. 1862 ^ j^ Kian-

ta järvi ^, Iijoki v. 1846 ^^j, Kuusamojärvi v. 1847—49 ^—
x\p kaikki Moberg'in mukaan. Paanajärven jäätyminen

ilmoitettiin useimmiten tapahtuvan Marraskuun lopussa. Ke-

vään ensimäinen vesisade tuli ff) Kuusamossa v. 1847—50

j^
— |- ja viimeinen lumisade ^ — ^, sekä Nurmeksessa v.

1855 ^. Pielisjärven aukeaminen tapahtui v. 1847 -^/sekä

v. 1855 ^, Kiannanjoen v. 1862 ^, Kiannan järven samana

vuonna ~, ynnä Kuusamonjarven v. 1846—50 ^—^. Paa-

najärven sanottiin aukenevan alussa kesäkuuta ja lopussa

toukokuuta tai yleensä noin viikkoa aikaisemmin, kuin useim-

pain muiden Kuusamon pitäjän järvien. — Selkeitä päiviä oli

Kuusamossa v. 1847—50 toukokuussa 2—15 sekä pilvisiä

(jolloin taivas oli enemmän kum V^ pilvissä) 13—17; kesä-

kuussa V. 1846—50 1—18 selkeää ja 5—16 pilvistä; heinä-

*) H.J.Holmberg, 1. c, s. 23.

**) G. Rein, 1. c, s. liO.

***) Klimatologiska iakttagelser i Finland, föranstaltade och

utgifiia af Finska Vetenskaps-Societeten. Första delen II. Meteoro-

logiska anteckningar, ordnade ooh sammanställda af A. Moberg.

t) G. Rein, Materalier tili utredande af Finlands statistik. L
Helsingfors 1864.

tt) A. Moberg, 1. c.

ttt) A. Moberg, 1. c, a. 798.
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kuussa 1—15 selkeää ja 4— 17 pilvistä; elokuussa 0—1

H

selkeää ja 4—14 pilvistä; syyskuussa 1—9 selkeää ja 12—18

pilvistä. Kesä-, heinä-, elo- ja syyskuun päivistä olivat pil-

visiä yhteensä 19—34 procenttia, ynnä Nurmeksessa v. 1855

15 procenttia. Vuosina 1847—50 satoi Kuusamossa huhti-

kuussa lunta 2— 7:mänä päivänä ja vettä 0—6 päivänä, ynnä

toukokuussa lunta 2—9 p. ja vettä 3—5 p. V. 1846—50

kesäkuussa lunta O—4 p. ja vettä 2—12 p.; heinäkuussa

vettä 4— 17 p.; elokuussa vettä 2—16 p.; syyskuussa lunta

O—5 p. ja vettä 2—19 p.; lokakuussa lunta 3—8 p. ja vettä

1—9 p. Heinä-, elo- ja syyskuun päivistä olivat sateisia

Kuusamossa yhteensä 18—48 procenttia ja v. 1855 Nurmek-

sessa 38 procenttia*).

Väkiluku. Suomen virallisen tilaston mukaan **)

nousi väestö v. 1865 Lieksan pitäjässä 9,581 henkeen eli

3,57 yhdelle neliövirstalle, Nurmeksessa 8,638 tai nehövirs-

talle 2,71, Kuhmossa 5,630 tai neliövirstalle 1,89, Kiannassa

5,250 tai neliövirstalle 0,88, ynnä Kuusamossa 5,966 tai

neliövirstalle 0,66. Venäjään kuuluvan alue-osan väestöstä

ei minulla ole tarkempia tietoja, vaan nähtävästi on se har-

valukuisempi, kuin samoilla tasapiireillä Suomenpuolisessa

alueosassa. — Venäjän-Karjalassa asuu väestö melkein

yksinomaisesti kylissä, joista muutamat myös ovat jokseenkin

isoja; niin löyt}7 Uhtuan kylässä, joka on isoin alueellanmie,

enemmän kuin puolitoista sataa taloa. Suomen puolella

taas asuu väestö enimmäkseen hajanaisesti, jonka vuoksi

siellä kohtaa ainoastaan harvoja isompia kyliä. Sellaisista

mainittakoon Lieksa, Nurmes ja Kuusamon kirkonkylä, jotka

kuitenkin kaikki ovat pieniä verraten Etelä-Suomen kyliin.

*) Mainitusta A. Moberg'in teoksesta tehtyjen laskujen mukaan.

**) Suomen viraUinen tilasto. VI. Väkiluvun-tilastoa. 1 vihk.

Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
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II. Kasviston topografia.

a) Methodi kasviston topografian selvittämistä

varten.

Ainoastaan pikaisen silmäyksen tarvitsee luoda kasvulli-

suuteen millä paikkakunnalla tahansa huomatakseen, että

kasveilla on tapana kasvaa määrätyissä yhdistyksissä, jotka

valtaavat isompia tai pienempiä aloja ja alati ilmestyvät

jokseenkin samanlaisina paikoilla, jotka tarjoovat niille sa-

manluontoisia fysillisiä ehtoja. Kuivilla hietamäillä kohtaa

maassamme yhäti kanervikkoja, notkoissa ruohoisia lehtoja

tai sammalisia korpia, vesiperäisillä mailla monenlaisten sa-

raheinäin muodostamia niittyjä tai sammalisia soita, j. n. e.

Tiede, joka selvittää minkäluontoiset nämät muodostukset

ovat, mitkä suhteet niille ovat ehtona, mitkä seikat niitä

synnyttävät, kutsutaan kasvi-topografiaksi.

Vaikka kasvitutkijat aina aikaisimmilta ajoilta saakka

ovat ottaneet tehtäväkseen koota havainnolta kasvitopogra-

fian alaan kuuluvista suhteista, on tämä tieteenhaara kui-

tenkin vielä varsin kehittymättömällä kannalla. Senjälkeen

kuin Thurman, Lecoq ja A. De Candolle, muita mainitse-

matta, noin kolme tai kaksikymmentä vuotta sitten julkaisivat

arvokkaat tutkimuksensa kasvitopografiasta, on varsin vähän

käyty eelleen heidän jälkiään, paitse tällä vuosikymmenellä

etenkin meidän maassamme. Harvoista maista ovat sentähden

kasvistonformationit tieteellisellä tavalla edes selitetytkään

— meidän maamme piiristä kumminkin tarkemmin kuin

muualta, josta tulee kiittää Norrlin'in tutkimuksia; vaan

vielä niukemmin löytyy tutkimuksia niistä suhteista, jotka

synnyttävät eriluontoiset formationit, ja useita niiden tär-

keimmistä ehdoista on tuskin koettukaan tieteellisellä tavalla

määrätä. Vasta sitten kuin fysillisten, meteorologisten ja

kemiallisten tutkimusten avulla on selvitetty ne suhteet,

jotka ovat eri formationilajeille ehtona, voidaan tulla varsi-

naisesti tieteellisiin päätöksiin useista tärkeimmistä kysymyk-

sistä kasvitopografian alalla.
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Sillä tavoin tehtävät määräykset kasviston-formationein

suhteista ovat kuitenkin mahdolliset saada aikaan ainoastaan

pitkän ajan kestävien havaintojen kautta, eivätkä voi tulla

kysymykseenkään matkoilla, joilla ainoastaan jonkun päivän

eli viikon on tilaisuutta viipyä yhdellä tienoolla. Tämänkin

kirjoittaja on sentähden pakoitettu jättämään niiden tekemi-

sen vastaisille ajoille, vaan koetan kuitenkin edempänä tar-

kastaa eräitä kasviston-formationein vaatimista tärkeimmistä

fysillisistä suhteista, saadakseni ne joko likimääräisesti

määrätyiksi, tai esiytymään missä suhteessa kasviston-for-

mationein omituisuudet ovat toisiinsa eri formationi-lajeilla.

Mitä ensinkin kasvi-stationein kosteusmäärään tu-

lee, niin olen, voidakseni ilmoittaa sen edes suhteellisesti—
toisiin stationeihin verrattuna — merkinnyt luvuilla 1—10

eri kosteus-asteet, siten että

1

)

-xx 1 •
I
sangen kuiva (siccissimus).

^} osoittaa kuivaa {, . , . .

2) f kuiva (siccus).

3 „ kuivanpuoleista (siccior).

4) , ., .... jhikevä (humidiusculus).

5(
" (sangen hikevä (subhumidus).

6 „ kosteaa (humidus).

7 f
....... (märkä (udus).

marKaa f

8)
I

sangen märkä (subaqvosus).

9) ,,.... f vetelä (aqvosus).

10
1

" (sangen vetelä (aqvosissimus).

Maanlaaduista eroitan niiden kemialliseenluon-
toon katsoen, niinkuin on tavallista, kolme lajia: pii-peräi-

sen*), saviperäisen ja kalkkiperäisen. Mitä taas tulee maan-

laadun jakoon sen hienouden tai, niinkuin on tapana sa-

noa, fysillisen luonnon puolesta, niin olen siinä seu-

rannut, muutamilla poikkeuksilla Lecoq'ia. Niihin kuuteen

laatuun „sol rocheux, rocailleux, graveleux, sablonneux, de-

tritique ja marneux", jotka Lecoq**) eroittaa, olen lisännyt

*) „Sol siliceux".

**) Lecoq, Etudes sur la g^ographie botanique dc TEiiropc.

1854—1858. Tome II. Siv. 86—89.
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vielä kaksi, hietasoran ja mullan, joten olen saanut seuraa-

vat maaperustan lajit:

kallio, karhea hiekka,

kivikko, hieno hieta,

sora, multa (humus),

hietasora, savikko.

Hietasora, joka on sekoitus sorasta sekä karheasta ja

hienosta hiedasta, on tavallisimpia maanlaatuja alueella, eikä

sentähden ole soveltunut jäädä mainitsematta, varsinkin

koska se vaikutukseltaan melkoisesti eroaa kaikista muista

yllämainituista maanlajeista. niinkuin myöskin mullan on

laita.

Kasvistationein varjostusmäärän osoitan asteilla:

aukea [1], suojattu [2], (jolla tarkoitan että kysymyksessa

oleva paikka on ison osan päivästä auringolta suojattu) sekä

varjostettu [3].

Nämät omaisuudet, maan kosteusmäärä, kemiallinen ja

fysilHnen luonto ynnä varjostus-aste, ovat] tärkeimmät niistä

kasveille ulkonaisista ehdoista, jotka määräävät kasviston-

formationein yhtäläisyyden ja erillaisuuden aloilla, joissa sa-

mat ilmanlaadun- ja levenemis-suhteet ovat vaikuttamassa.

Saadakseen siis syyt kasviston-formationein ilmiöihin para-

hiten esiytymään, on sentähden edullisinta perustua forma-

tionein järjestämisessä niin paljon kuin mahdollista näihin

niiden stationein omaisuuksista. Tätä periaatetta noudattaen

olen seuraavalla tavalla järjestänyt alueen kasvipaikat ynnä

niillä tavattavat kasviston-formationit:
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Näitä kasviston-formationeja selittäessäni olen etupäässä

ottanut huomioon kunkin kasvistonmuodcin (forma vegeta-

tionis) runsauden ja tavallisuuden, ja senjälkeen myös

tarkastanut mitkä lajit ovat sen edustajina. Runsauden

määrän eli individien paljouden olen samoinkuin Lecoq*)

merkinnyt luvuilla 1—10, vaan olen antanut niille johonkin

määrin toisen merkityksen, kuin hän. Lecoq on tässä suh-

teessa jakanut lajit neljään ryhmään: especes dominantes

(10), essentielles (9—6), accessoires (5—3) ja accidentelles

(2—1), joiden sijaan olen, saadakseni kunkin asteen merki-

tyksen tarkemmin määrätyksi, rajoittanut ne seuraavaan vii-

teen lahkoon:

!10
11= yhtämittaisesti kasvavat (keskeymättömän kas-

viston muodostavat).

9 =3 jokseenkin yhtämittaisesti kasvavat.

\S z= runsaat.

/7 = jokseenkin runsaat.

j 6 =: valtavat (joilla vielä on jonkulainen valta).

(5 := jokseenkin valtavat.

J4
1= jokseenkin vähävaltaiset.

'3 = vähävaltaiset.

^2 ~. jokseenkin yksinäiset. (t^o
1
1 m yksinäiset. j ? ?•

Sociaaleiksi Thurman'in merkityksen mukaan olen lu-

kenut kaikki ne lajit, jotka kuuluvat asteisin 10—4, kasva-

koot ne sitten typpäinä tai hajanaisemmin muiden kasvien

seassa.

Tämän silmäyksen jälkeen niihin periaatteisin, joiden

mukaan luullen kasvistonmuodostuksen ja niiden stationien,

olevan selitettävät käyn tarkastamaan kasviston yleistä fysiog-

nomiaa alueella.

\ < *^ ea

O Lecoq, 1. c. Tome I. Siv. 139.
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h) Kasvistoii-formationem leveneminen aineella.

Verrattomasti isoin osa alueestamme on metsäin (1—6,

8 '^) vallassa. Niiden alan mainitsee Rein tilastollisessa kä-

sikirjassaan Pielisjärven ja Juuvan pitäjissä 629991 tynny-

rinalaksi, joka tekee 70 procenttia mainittujen pitäjien maasta,

Nurmeksen pitäjässä 529282 tynnyrinalaksi, joka samaten on

70 procentia maasta, Sotkamossa ja Kuhmossa 539728 t. ai.

eli 72^ ja Kiannalla 1031435 t. ai. eli 76 % maan-alasta.

Muista osista aluettamme puuttuu metsien laajuudesta tar-

kempia tietoja, vaan voimme otaksua niille sielläkin melkein

saman procentin maasta. Epäilemättömästi enin osa metsistä

kasvaa mäntyä, paitse Kuusamossa, jossa kuusi on metsäin

runsain puulaji, vaan mäntyä tavataan ainoastan niukasti, vä-

himmin sen polijais- ja keski-osissa. Männyn jälkeen ovat

koivu ja kuusi yleisimmät puulajit; kumpainenko niistä on

runsaampi, ei ole isoimmalla osalla aluetta helppo sanoa.

Valtavin kasvistonformationi on kanervaa kasvava männykkö

(8), jonka alan olen Rein'in tilastollisessa käsikirjassa annet-

tujen tietojen mukaan laskenut Kiannalla 52 procentiksi Ki-

annan maan-alasta ja Sotkamon sekä Kuhmon pitäjissä 30

procentiksi niiden maan-alasta. Pohjais-Karjalassa lienee

sillä likimäärin sama valta kuin Kuhmossa, ja Wänäjän-Kar-

jalassa sanv" kuin Kiannalla tai johonkin määrin isompi.

Alueesemme kuuluvassa osassa Kuusamoa saattaa sillä olla

ainoastaan vähäinen procentti maan-alasta. Kanervamän-
nykön (8) jälkeen löyttynee enimmin sekametsää (3 a), ynnä

sitä lähinnä mäntymetsää (l)ja kuusikorpea (5). Kuu-
simetsä (2) on runsain metsälaji Kuusamossa, vaan muualla

ei sitä löydy varsin paljon. Varsinaisten lehtimetsäin

(3 P) formationilla on jokseenkin vähäinen ala ja vielä pie-

nempi lehdoilla (4), joita kuitenkin löytyy Kuusamon vää-

räin notkoissa jokseenkin tiheässä.

Vuorten (7) laajuus on arvattu Pielisjärven kihlakun-

nassa 5,6 maant. nel. peninkulmaksi, joka tekee 3,8 pro-

*) Sulkumerkkien sisällä olevat numerot viittaavat edellä olevassa

i;aulussa (siv. 15) luetelluihin kasviston-formationeihin.

2
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centlia sen maan-alsta, ja Kajaanin kihlakunnassa 7,36

maant. nel. peninkulmaksi, joka on 1,8 procenttia maan-

alasta. Venäjän-Karjalassa vastannee vuorten laajuutta lähinnä

jälkimäinen procentti, jota vastoin se Kuusamossa täytyy olla

isompi, kuin muualla alueellamme. Aukeita kanervikkoja

(8) tapaa siellä ja täällä vähempia aloja, vaan isompia sel-

laisia ei löydy alueellamme. Isoimmat kanervakankaat löy-

tyvät Etelä-Kiannalla, pohjaispuolella Uhtuan kylää Wenä-

jällä ja Tscholkan kylästä itään Repolassa. Huhta-ahoja

(10) löytyy melkoisesti koko alueellamme paitse pohjais- ja

keski-osissa Kuusamoa, ja etenkin Wenäjän-Karjalassa on niitä

runsaasti. Ne ovat yleensä laihoja ja näyttävät usein taipu-

musta kanervoittumaan.

Niittyjen ja niittymaiden (9, 11, 12, 17 a, 18, 19 etc.)

alan arvaa Rein Pielisjärven pitäjässä 2,94 maant. nel. pe-

ninkulmaksi, joka tekee 3,6 procenttia maasta siellä, Nur-

meksessa 1,77 m. nel. pen., joka on maan-alasta 2,6 procent-

tia, Sotkamon ja Kuhmon pitäjissä 5,85 m. nel. pen., eli

maasta 4,3 procentiksi, ynnä Kiannan pitäjässä 4,7 m. nel. pen.,

eli 3,9 procentiksi maasta. Kuusamossa lienee niittyjen ala

isompi, kuin muualla alueellamme, vaan Venäjän-Karjalassa

suhteellisesti sangen pieni.

Peltojen (15) ja peltomaiden ala on Rein'in mukaan

arvattu Pielisjärven kihlakunnassa ') 0,6 procentiksi maan-

alasta ja nousee Sotkamon sekä Kuhmon pitäjissä 1,29'^) ynnä

Kiannalla 0,36 ''^-.iin niiden maasta. Wenäjän-Karjalassa löy-

tyy peltoa paljoa vähemmin, kokonaisilla kylillä, joissa on

5—6 taloa, tuskin enemmän kuin tavallisilla tiloilla Suomen

puolella, ja samaten ovat myös Kuusamossa pellot pienempiä,

kuin sen eteläpuolella olevissa pitäjissä. Peltojen luonnon

osoittamiseksi mainittakoon tässä myös, että ohra on Kuusa-

mossa runsaimmin viljelty ja tärkein viljalaji, niinkuin myös

"VVenäjän-Karjalan pohjaisemmissa pitäjissä aina Kuittijärvien

tienoolle saakka, joista pohjaiseen ohran ohessa viljellään ai-

noastaan suviruista vähäisen. Samoille seuduille rajoittuu

1) Laskii perustuu kuitenkin vanhoihin mittauksiin.

2) On Kuhmossa arvattavasti paljoa vähempi.
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Wenäjällä myöskin pellavan viljelys ja kauraa viljellään koko

alueellamme varsin vähän muualla kuin Pohjais-Karjalassa.

Soiden (5, 6, 21—23) alan olen mainitun lähteen mu-
kaan laskenut Pielisjärven kihlakunnassa 39 procentiksi ja

Kajaanin kihlakunnassa 36 procentiksi niiden maan-alasta;

muista alueemme osista ei ole tarkempia tietoja, vaan voimme
otaksua soiden laajuuden niissäkin likimäärin näiden procent-

tien vertaiseksi Millä soiden lajilla on isoin valta, on vai-

kea määrätä, kenties on se korvilla. Varsinkin löytyy niitä

runsaasti Kuusamossa, jossa ne kuusimetsäin kanssa tiuhan-

takaa vuorottelevat, ja sangen lavealta tavataan niitä myös

Koillis-Karjalassa Viekijoen läpijuoksemalla alangolla; se on

myös arvattavasti tämä suomaa, joka on koroittanut soiden

procentin Pielisjärven kihlakunnalle niin isoksi. Myöskin n e-

voilla (22) ja aukeilla rahkasoilla (23 a) on yli koko

alueen varsin suuri ala. Kuusamossa vetänevät niille kui-

tenkin vertoja letot (21), joiden kanssa ne vuorottelevat suo-

mailla. Yhdessä muodostavat nämät laveita aukeikkoja, jotka

vaaleanvehreinä vyöhykkeinä kiertelevät tunturien välisissä

avaroissa laaksoissa, ympäröityinä kuusisilla korvilla ja siel-

tä ja täältä keskeytettyinä lampiloilla ja jo'illa, ja tekevät yh-

dessä monimutkaisten järvien ja jylhäin tunturein kanssa tun-

turin huipulta katselijalle erittäin avaralta näkyvät mai-

semat maassamme kenties verrattomiksi kauneudessa. Poh-

jais-Karjalassa tavataan lettoja ainoastaan vähän ja nekin

pieniä, vaan muualla löytyy niitä johonkin määrin yli koko

alueen. Kuusamossa ja Pohjais-Kiannalla käytetään lettoja

paljon niittyinä ja muuallakin, missä niittyjä löytyy vä-

hemmin, niitetään joka toinen tai kolmas vuosi leton- tai

nevan-tapaisia huonoheinäisiä suomaita. Melkoinen procenti

lienee edellä puhutusta niittujen alasta myös luettava, var-

sinkin Kuhmossa ja Kiannalla, tällaisille heinämaille, jota

vastoin Koillis-Karjalassa enin osa niityistä on kosteita

niittyjä (18). Metsäisiä rämeitä (23 (3) löytyy alueel-

lamme sangen paljon, paitse Kuusamossa, jossa niiden ala on

vähempi; muutoinkaan eivät ne yleensä ole alueellamme

erittäin laveita.
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Muilla kasviston-formationeilla, joita en tässä ole mai-

ninnut, on verrattain vähäinen valta alueella.

*c) Kasviston-forinationein luonto alueen
metsäregioneissa.

I. Maiden kasvistationit (stationes terrestres).

A. Warjokkaat kasvipaikat (stationes umbrosse).

1) Kuivat metsät (silvse siccae).

1. Mäntymetsät (pineta).

Mäntymetsän stationilla on maa kemialliselta laadul-

taan pii-peräistä, kenties joskus myöskin saviperäistä, ja fy-

silliseltä luonnoltaan hieta^soraa, karheaa tai hienoa hietaa,

taijika multaa (eli myös savikkoa). Kosteus-aste on sillä

3 (= kuivanpuoleinen) ja varjostusaste toisintelee 2—3:een

(= suojattu—varjostettu).

Tällä stationilla tavattava kasviston-formationi on yh-

distys seuraavista kasvistonmuodoista: mänty-, Hypnum- ja

puola-muodoista, joista Hypniim on keskeymätön (9), mänty

runsas (8) ja puola jokseenkin runsas (7) — valtava ((5).

Kataja-, MyrtiUus-, kanerva- ja jäkälämuodot ovat usein myös-

kin jokseenkin valtavia (5), vaan muita muotoja tavataan ai-

noastaan vähävaltaisina (4—3) — yksinäisinä (2— 1).

Muita puita ja pensaita, paitse mäntyä (Pimis syU

vestris ja katajaa (Junij^erus communis), tavataan mänty-

metsissä "vielä tavallisena Betida glutinoscCdi.^ usein myös
leppää (Älnus mcana), ja Salix caprea^a, väliin Äbies excelsa'a

Salix vagans'isi sekä, varsinkin soisilla seuduilla, Betida hy-

brida\, (paitse Pohjais-Karjalassa, jossa sitä en huomannut),

ynnä etelä-osalla aluetta vielä Betida verrucosa\. Warpu-
kasveista kasvaa paitse puolaa (Vaccinkini) ja kanervaa

(Calluna) tavallisena myöskin mustikkaa (Myrt. nigra) ja

vanamoa (Linncea horealis), ja joskus tavataan, varsinkin poh-

jaisemmilla seuduilla, myös juolukkaa (Myrt tdiginosa) ynnä

paikotellen Lycopodmm annotimim^iai^ L. davatimi^ia, ja L. com-

planatmn^isi. Sammalkasviston pääperustan muodostaa Hy^)-

mmi Sclircheri, vaan tavallisesti kasvaa siellä ja täällä sen
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seassa myös H. proliferum^idi ja H. triqvetrumHa sekä Bicra-

nimi scoparium^m ja B. undidatum'\2i ynnä, varsinkin eteläi-

semmillä seuduilla, H. crista-castrensis'tSL. Jäkäleistä tavataan

tavallisina Cladina rangiferinä ja Cl. sylvatica, jotkut Clado-

nla-laijit, Peltidea aphthosa ja, pohjaisemmilla seuduilla, Ne-

phroma ardicum, jälkimäinen väliin peittävänä sylenmittaisia

aloja. Puiden oksilta riippuu etelämmässä Usnea harhata

var. dc(^ypoga\ ja pohjaisemmassa Äledoria prolixa\ sekä

A.sarmentosa^di,. Rohonista ja heinistä ovat tavallisia:

Solidago virgaurea, P. secunda, Luzula pilosa,

Antennaria dioica, Melampyrum pratense, Aira flexuosa,

Bieracimn vulgatum, Trientcdis europcea, Festuca ovina.

Piirola minor, Majanthemum hifolium,

Paikotellen tavataan .mäntymetsissä:

EpAlohium anglistifolium, Hieraciurn murorum, H. ccesium.

Satunnaisesti kasvaa seuraavia:

Ranunculus acris, Ruhus saxatilis, Polystichum spinulosum.

Harvinaisia ovat:

Pyrola chlorantha, Goodyera repens.

Isoimmalla osalla aluetta kasvaa mäntymetsissä tavalli-

sena vielä Hieraciurn umhellatum, vaan pohjaisemmassa ai-

noastaan paik., ') ja samaten etelämmässä Pyrola rotimdifo-

lia paik., vaan pohjaisemmassa vähemmin, ja P. media ete-

lämmässä jokseenkin harvinaisena. Jälkimäisellä seudulla

kasvaa luultavasti paik. myöskin Betida verrucosa.

2) Hikevät metsät (silvae humidiusculae).

2. Kuusimetsät (abiegna).

Kemialliselta laadultaan saattaa maa tällä stationilla

olla sekä pii-peräistä että saviperäistä ja fysilliseltä luonol-

taan soraa, hietasoraa, karheaa hiekkaa, hienoa hietaa, mal-

taa tai savikkoa. Maan kosteusaste on yleisesti 4 tai 5

(hikevä), vaan Kuusamossa näytti se voivan olla myöskin 3

(kuivanpuoleinen); varjostuksen aste on 3 (varjostettu).

^) Freqvensi-asteitten lyhennykset ovat edempänä selitetyt. — Lajit,

joiden runsaudesta ei ole mainittu, voidaan yleensä pitää vähävaltaisina.
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Kuusimetsäin formationi on yhdistys kuusen, Hyp-
nuni^m. ja Myrtillus^en vegetationimuodoista, joista Eypnum on

keskeymätön (9), kuusi- ja Myrtillus-muoto runsas (8). Val-

tava on usein myös lehtipuu-muoto, toisinaan, varsinkin Kuu-

samossa, runsaskin ja jokseenkin valtavia (5) Polytrichmn'm,

pienilehtisten ruohoin, JEqvisetum''m, sananjalan ja pienten

Carex-laijien kasviston-muodot. Muita muotoja tavataan ai-

noastaan vähävaitaisinä tai yksinäisinä.

Paitse Ähies excelsa\ ovat kuusimetsissä tavallisia seu-

raavat puut ja pensaat: Betula glutinosa (usein valtava, 6—5),

Pinus sylvestris, Salix caprea, Älnus incana (usein toisintoa

virescens) ja Juniperus communis. Varpukasveista on Myrtil-

lus nigra yleinen ja runsas, ja tavallisia ovat sitä paitse seu-

raavat: Vaccinium vitis-idcea^ Linncea borealis, Empetrum ni-

grum, Myrtillus uliginosa ja Ledum palustre, kolme jälki-

mäistä etenkin pohjaisemmilla seuduilla, sekä vielä Lycopo-

dium annotinum; paikotellen tavataan lisäksi L. complana-

tum. Sammaleista ovat runsaimmat Hypnum proliferum ja

H. Schreberi sekä FolytricJmm commune, ja etelämmässä puut-

tuu harvoin myöskään H. triqvetrum. Kuivemmilla paikoilla,

jossa mustikan seassa kasvaa puolaa ja Empetrum'\2i, tavataan

pohjaisemmilla seuduilla johonkin määrin myös Nephroma arcti-

cum'ia, ja Cladina sylvaticaa,. Puiden oksilta riippuu poh-

jaisemmilla seuduilla runsaasti Älectoria prolixa'si ja Ä. sar-

mentosa\ ja etelämmässä johonkin määrin ensinmainittua sekä

A. implexa\ ja Usnea barbata var. dasypoga\ ynnä usein

myös Bamalina thrausta\. Ruohoista ja heinistä ovat run-

saanpuoleisia ja tavallisia Carex globidaris, Eqvisetum sylva-

ticum ja Melampyriim pratense, joka jälkimäinen Kuusamon
pitäjässä toisinaan kasvaa sangen runsaastikin, varsinkin har-

vemmissa kuusimetsissä. Tavallisia ovat lisäksi vielä seu-

raavat:

Geranium sylvaticum, Pyrola minor, Carex sparsijlora,

Ruhus chamoemorus, P. secunda, (Melica nutans),

JR. saxatilis, Malampyrum sylvaticum, (Aira flexuosa),

Solidago virgaurea, Trientalis europcea, (Poa pratensis),

Hieracixmi murorum, Majanthemum hifulium, Polypodium phegopteris,

H. vulgatum. Luzula pilosa, P. dryopteris.
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Paikotellen tavataan seuraavia:

Epilolium angustifolium, Orchis maeulata, (Polystichum spimdo-

Corallorrhiza innata, sum).

Satunnaisesti tavataan Gnaphalium sylvaticum ja Festuca ovina.

Eteläisemmällä osalla aluetta kasvavat kuusimetsissä ta-

vallisina: Sorbiis aucuparia, Pojmlus tremula jsi Salix cinerea

(sekä paikotellen Betula verriicosa), vaan pohjaisemmilla seu-

duilla tavataan kahta ensimäistä vähemmin ja kahta jälki-

mäistä ei laisinkaan. Samaten tavataan myös pohjaisem-

milla seuduilla vähemmin Riihus ardicus^tsi, Pyrola rotundi-

folia^a. ja Platanthera bifolia\ joista kaksi ensimäistä eteläm-

mässä ovat kuusimetsissä tavallisia. Muualla paitse Poh-

jais-Karjalassa on Cormis suecica (valt.) tav., ynnä pohjais-

osassa aluetta Äbies exeelsa var. obovata fjoks. runs.—valt.).

Ainakaan seuduittain eivät ole siellä harvinaisia myöskään

Gnaphalium norvegicum, Pi/rola imiflora, Listera cordata ja

Coeloglossum viride (paik.). Harvinaisia ovat sitävastoin Mid~
gediiim alpinum, (Calypso horealis), Eqvisetum scirpoides ja

Aspilenium crenatiim,

3. Lehtimetsät (silvce frondosce).

Maanladultaan ovat lehtimetsät joko pii-peräisiä tai

savi-peräisiä ja fysilliseltä luonnoltaan hietasoraa, hienoa

hietaa, multaa tai savikkoa. Kosteusaste toisintelee niissä 3—5
(kuivanpuoleinena — hikevä) ja varjostusaste on niissä 3 (var-

jostettu). — Näihin tuntomerkkeihin katsoen ei tätä stationi

siis fysillisten omaisuuksiensa puolesta voitaisi eroittaa mänty-

jä kuusimetsistä, kun emme ota lukuun sitä vaikutusta, joka

männyn tai kuusen läsnä- tai poissaololla on, varsinkin sam-

malkasvistoon ja jo sen kautta myöskin muuhun kasvis-

toon. Osaksi näyttää laita todella myös olevan sellainen.

.Ic/Tämän stationin formationit ovat nimittäin useinkin ainoas-

taan keinollisesti huhdan viljelyksellä mänty- ja kuusimetsäin

sijoille synnytetyt, ilman että yllä luetellut fysilliset ehdot

senkautta varsinaisesti olisivat muuttuneet. Waan polttami-

sesta koncentreeratut ravintoaineet tekevät tämän stationin

kasveille mahdolliseksi voitollisesti taistella paikan entisten
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kasviston-muotojen kanssa ja siten paikoilla, joilla kosteus-

määrä ei ole suotuisampi lehtimetsille kuin mänty- tai kuu-

simetsille, pitää yllä lehtimetsäin formationeja, ja sen ohessa

näyttävät lehtimetsäin puulajit myöskin suuremmalla nopeu-

della kuin mänty ja kuusi saattavan levittää siemeniänsä tar-

peellisella runsaudella ja siten anastaa uusia aloja myöskin

paikoilla, jotka kumpaistenkin elämän tarpeita tyydyttäisivät.

Missä lehtimetsät ovat alkuperäistä formationia, on nii-

den kosteusaste suurempi kuin mäntymetsillä (siis ei 3), ja

toiselta puolen joko hedelmällisyys suurempi (varsinaisissa

lehdikoissa) tai kosteusaste pienempi (sekametsissä) kuin

kuusimetsillä (siis 3 ja 4 välillä).

_, Fysillisten omaisuuksiensa toisintelemisen ja myöskin

.ikänsä mukaan tarjoaa tämä stationi useampia toisistaan mel-

koisesti poikkeavia formationeja, jotka kuitenkin tiuhantakaa

menevät yli toisiinsa ja tavataan melkein yhtä paljon välilli-

sinä muotoina kuin tyypillisinäkin.

a) Sekametsissä (silvfe mixtce) on lehtipuu-muoto

runsas (8), Myrtillus-miioto valtava — runsas (6—8) ja u-

sein myös Hypnum-m\\oio samoin kuin mäntykin valtava (6),

ynnä ruoho- ja heinä-muodot jokseenkin valtavia (5), toisi-

naan ainoastaan vähävaltaisia (4). Pohjaisemmissa pitäjissä

on myöskin kuusi valtava (6).

Paitse Betula glutmoscCdu, Finus sylvestris^a, ja Abies

excelsa\ tavataan sekametsissä tavallisina vielä haapaa (Fo-

pulus tremula), raitaa (Salix caprea), pihjalaa (Sorbiis aucu-

paria), leppääj,,(^Z^n<5 incana) ja katajaa (Jtmipenis). Varpu-

kasviston muodostaa pääasiallisesti Myrtillus nigra, vaan ta-

vallisia ovat myöskin Vaccinium vitis-idcea, Calhma vulgaris,

Myrtillus uliginosa, Linncea horealis, Buhtis idceus ja Iajco-

podium annotinum; kuitenkin on puola toisinaan melkein

yhtä valtava kuin mustikkakin. Paikotellen tavataan vielä

.
Lycopodiiim complanatum ja L. clavatum. Sammalkasviston

^Äidnuodostavat etenkin Hijpnum p>roliferum ja H. ScJireberi,

sel|ä joskus niiden kanssa yEclessä, varsinkin eteläisemmillä

seu(Juilla, //. triqvetrum. Ruohoista on jokseenkin yhdenar-

voinen ala sekä pienilehtisillä ruohoilla että muodoilla, jotka
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lehdillä; isoin valta on seuraavilla:

Geranium sylvaticum, H. umbellatum, Trientalis europcea,

Solidago virgaurea, Malamjpyrum pratense, Majanthemum bifolium,

Hieracium vulgatum, M. sylvaticum, Luzula pilosa.

Tavallisia ovat vielä seuraavat ruohot ja heinät:

(Ranunculus acris), Pyrola minor, {Aira ccespitosa),

Ruhus saxatilis, P. secunda, Folypodium dryopteris,

R. arcticus, Anthoxanthum odoratuvi, [Polystichum spinulo-

Epilohium angustifolium, (Ägrostis vulgaris), sum^)J,

(Achillea millefolium) y Melica nutans, [Aspleniumfilix-fernina]

,

Hieracium murorum, (Eqvisetum sylvaticum).

Paikotellen tavataan Hieracium rigidum, ja satunnaisia tai

harvinaisia ovat:

(Stellaria graminea), Hieracium subccesium, Pyrola unijlora,

Cerastium vulgatum, H. crocatum, Luzida multifiora.

Eteläisemmillä seuduilla ovat sekametsissä tavallisempia,

kuin pohjaisemmassa, pihlaja ja Pi/rola rotundifolia; etelässä

tav., vaan pohjaisessa harv. tai puuttuviakin, ovat Betula

verrucosa, PotentiUa tormentiUa ja Calamagrostis a7'undina-

cea. Suuremmalla levenemisellä, vaikka ei tavallisina, kas

vavat etelässä Oxalis acetosella, Pyrola media, Convallaria

majalis ja Platanthera hifolia. Pohjaisessa kasvaa isommalla

levenemisellä Ahies excelsa ja Cormis stiecica, joka jälkimäi-

nen on etelässä harv., vaan pohjaisessa tav., sekä Pyrola

uniflora, Coeloglossum viride ja Sceptrum carolinmn, jotka poh-

jaisessakaan eivät ole sekametsissä tav. ja etelä-seuduilla

puutuvat niistä.

P) W a r s i n a i s e t 1 e h d i k o t (nemora), joista eroltamme

kaksi muotoa: koivikot ja lepikot. Koivikoissa (betideta)

on koivu runsas (8) ja ruoho- sekä heinäkasvistot valtavia —
runsaita (6—8), llyrUUus-muoto jokseenkin valtava — vä-

hävaltainen (5—4), toisinaan myöskin valtava — jokseenkin

runsas (6— 7), ja sammalkasvisto jokseenkin vähävaltainen (3).

1) Klamerien [ ] sisällä mainitut lajit olen alueella tavannut ky-

symyksessä olevalla stationilla, vaan sulkkumerkkien '() sisällä olevista

lajeista ei minulla ole ollut muistiinkirjoituksia.
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Paitse koivu (Betula glutinosa) kasvavat koivikoissa ta-

vallisina leppä (Alnus incana), haapa (Popidtis), pihlaja

(Sorbus) ja raita (Salix capred)
; usein tavataan myös kuusta

(Äbies excelsa) ja katajaa (Juniperus) ynnä paik. Rosa cin-

nanio7neä'sL. Varpukasveista tavataan isoimmassa määrin

Myrtillus nigra\ (5—4); tavallisina kasvavat myös Vacci-

nium vitis-idcea ja Myrtillus idiginosa, paikotellen Lycopo-

diuni clavatum, ynnä satunnaisena Empetrum nigriim. Ruo-

hoista on johonkin määrin yhtäläinen valta sekä pienilehti-

sillä kasvistonmuodoilla että lajeilla, jotka ovat varustetut

kooltaan keskinkertaisilla tai hieno-osaisilla lehdillä. Taval-

lisia ja valtavia ovat seuraavat:

Geranium sylvaticum, Solidago virgaurea,

Ruhus saxatilis, Hieracium umbellatum.

Majanthemvm, hifoUuWy

Melica nutans.

R. arcticus,

Angelica sylvestris,

Achillea millefolium.

Melampyrum sylvaticum, Agrostis vulgaris.

M. pratense,

Trientalis europcea.

Anthoxanthum odoratum,

Polypodium dryopteris.

Vähemmin valtavia, vaikka tavallisia, ovat seuraavat:

Ranunculus acris, Spircea uimaria, Aira ccespitosa,

E. auricomus, Epilohium angustifolium

R. repenfi, Cirsium heterophyllum,

Viola canina, Hieracium vulgatum,

V. epipsila, H. murorum,

Parnassia palustris, Taraxacum officinale,

Trifolium repens, Pyrola minor,

Ruhus idceus, P. secunda.

Poa pratensis,

Luzula pilosa,

Eqvisetum arvense var-

nemorosum,

E. sylvaticum,

Polypodium phegopteris,

Polystichum spinulosum,

Asplenium, filix-feminä.

Paikotellen kasvavat:

Hieracium neglectum, Corallorrhiza innata. Carex loliacea.

Euphrasia officinal

Orchis maculata^

Aira jiexuosa,

Festuca rubra.

Satunnaisesti tai harvinaisina kasvavat:

Vicia soejAum,

Antennaria dioica.

Etelä-osassa aluetta ovat koivikoissa tavallisia: Salix

pentandra, S. ai^rita ja S. cinerea (sekä Betida vcrmcosa);

joskus tavataan niissä myös tuonta {Pruniis padtis) ja paat-

samaa (Rhamnus frangida), ynnä harvoin myös niintä (Tiliä

septentrionalis), vaan pohjaisemmassa puuttuvat nämät lajit
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koivikoista. Ruohoista ja heinistä kasvaa niissä eteläseuduilia

tavallisina Vicia cracca, Alchemilla vulgaris, Potentilla tor-

mentilla, Pyrola rotimdifolia, ja Cdlamagrostis arundinacea,

ynnä paikotellen Stellaria longifoUa, Oxalis acetosella, Hiera-

cium suecicum, Convallaria majalis sekä Poa nemoralis,

vaan pohjaisemmilla seuduilla on niistä ainoastaan viimeisen

edellinen tavattu harvinaisena koivikoissa ja vähemmässä
määrin myös viimeksimainittu. Satunnaisesti tai harvinaisina

.

tavataan etälä-osassa aluetta, vaan ei pohjaisessa, Viola syl-

vatica, Trifolium pratense^ Aegopodium podagraria, Chrysan-

themum leucanthemum, Hieracium pseudo-Blyttii, H. gracite-

scens, H. cJirysocephaloides, H. dimorphoides, H. crocatum ja

Ccdamagrostis epigeios. Pohjais-seuduilla taas kasvaa koivi-

koissa tavallisena Cornus suecica, ynnä paikotellen Trollius

europceus, Salix lapponum, Calamagrostis phragmitoides ja

Eqvisetum pratense, sekä harvinaisina Ästragalus alpinus,

Phaca frigida^ Geum rivale, Mulgedium alpinum, Pyrola uni-

flora, Coeloglossum viride, Carex alpina var. inferalpina,

Phleum alpinum, Milium effusmn ja Eqvisetum scirpoides,

jotka etelämmässä puuttuvat tältä stationilta kokonaan.

Lepiköissä (alneta), joita tavataan ainoastaan etelä-o-

salla aluetta, kasvaa leppää {Alnus incand) runsaasti ja sen se-

assa johonkin määrin myös koivua (Betula glutinosa). Runsaita

ovat myös ruoho- ja heinä-kasvistot, vaan varpu- ja sammal-

kasvistot ovat vähäarvoisia. Ruohoista ja heinistä ovat ta-

vallisia ja valtavia — jokseenkin runsaita (6— 7): Geranium

sylvaticum, Oxalis acetosella Ruhus arcticus, R. saxatilis, Acliil-

lea millefolium, Anthoxanthum odoratum^ Poa pratensis ja, Poly-

podium dryopteris. Tavallisia, vaan vähemmin runsaita, ovat

lisäksi vielä:

Ranunculus acris, H. vulgatum, Majanthemum bi/oUum,

Ruhus idoeus, H. umbellatum, Polystichum spi/<ulosuni.

Hieracium neglectum, Trientalis europma,

Paikotellen kasvavat:

Stellaria longifvlia, Festuca ruhra^ Poa nemoralis.
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3) Kosteat metsät (silvse humidae).

4. Lehdot (luci).

Lehdot ovat aina varustetut runsaalla multakerroksella,

joka sentähden useimmille lehtojen kasvilajeista on tärkein

niistä maanlaaduista, joilla olemme määränneet maan-pinnan

'hienouden. Alempi maakerros on muistiinkirjoitusteni mu-

kaan sorainen, hietasorainen, hienohietainen tai savikkoinen.

Kemialliselta laadultaan saattaa maa olla sekä pii- että savi-

peräistä. Kosteusaste on 6 (kostea), harvoin 7 (märkä), ja

joskus saattaa se myös olla 5 (hikevä), vaan silloinkin on

ainakin maan vuotuinen vesimäärä maan konfigurationin vai-

kutuksesta nähtävästi johonkin määrin isompi, kuin lehti-

metsissä. Varjostusaste on 3 (varjostettu).

Sen mukaan kuinka maanlaadun hedelmällisyys ja kos-

teus toisintelevat, vaihtelee myöskin lehtojen formationi sekä

metsän että ruoho- ja sammalkasvistojen laadun tai keski-

näisen suhteen puolesta. Kosteissa lehdoissa on metsä enem-

män pensainen ja laihoissa on pienten sananjalkain ynnä sam-

malten kasviston-muodoilla isompi valta. Kuivemmilla pai-

koilla tapaa usein kasviston-muodostuksia, joita yhtä hyvin

saattaisi lukea sekä lehdikkoihin että lehtoihin. Runsaita

(8—7) ovat lehdoissa yleisesti sekä lehtipuiden että lehti-

pensaiden kasviston-muodot ja samaten myös ruoho- ja heinä-

kasvisto, jälkimäinen kuitenkin monasti ainoastaan valtava

(6). Sammalkasvisto on usein vähävaltainen, toisinaan myös

jokseenkin valtava (5), vaan varpukasvisto aina vähäarvoinen.

Puista ja pensaista ovat lehdoissa runsaita ja tavalli-

sia Betiila glutinosa ja Alnus incana var. virescens, usein val-

tavia (6—5) Primus padus, Salix caprea, S. pliylicifolia ja

Ahies excelsa, vähävaltaisia, vaikka myöskin tavallisia, Sorhus

aucuparia, Topuliis trenuda, Riibus idceus, Rosa cinnaniomea^

Salix nigricans ja Jtmiperus communis, ynnä harvinaisia tai

satunnaisia Daphne rnesereiim, Rosa acicidarls ja Pinus syl-

vestris. ^Varpukasveista ovat tavallisia, vaikka vähävaltaisia,
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Myrtillus nigra, M. uliginosa, Linncea horcalis, Vaccinium

vitis-id(Ba ja Lycopodmm annotinum (sekä L. clavatum). Ruo-

hoista ovat runsaita (8—7) sananjalka-muoto sekä lajit, jotka

ovat varustetut kooltaan keskinkertaisilla lehdillä, ynnä usein

myös Eqvisetmn-mnoto ja isolapaiset ruohot; heinistä ovat

valtavia (6) sekä isot että vähät gramineit Tavallisia ja

valtavia (6—5) ovat seuraavat lajit:

Viola ejyipsila, Melampyrvm sylvaticum,

Geranium siflvaticum, Trientalis europcea.

Rubus arcticns,

R. saxatilis,

Spircea uimaria,

Angelica sylvestris,

Solidago virgaurea,

Crepis pahidosa,

Majanthemum bi/olium,

Luzida pilosa,

Melica nvtans,

Eqvisetum arvense

var. nemorosum,

E. sylvaticum,

Polypodium phegopteris,

P. dryopteris,

Polystichnm sjnnulosiim,

Äsplenium filix-femiiia.

Tavallisia, vaan vähävaltaisia, ovat:

Ranunculus repens,

R. auricomus,

Rubus idceus,

Comaruin palustre.

G. uliginosum,

Cirsirtra heterophyllum,

HieraciuAn murorum,

(H. vidgatum),

Trientalis europma,

Carex canescens,

C. ccEspitosa,

Aira ccespitosa,

Agrostis catiina

.

Epilobium angustifoUum, Pyrola minor,

Galiuvi palustre, P. secunda,

Paikotellen ja vähävaltaisina tavataan lehdoissa:

Caltha palustris, Paris qvadrifolia (myös valt.), Hierochloe borealis,

Viola canina, Carex loliacea, Miliurn effusum,

Taraxacum officinale, C. sparsijlora, Eqvisetum palustre.

CoroMorrhiza innata.

Satunnaisesti tai

Ranunculus acris,

Äctoea spicata (joskus

runs.),

Viola umbrosa,

Vicia scepiitm,

V. sylvatica,

Rubus chammnorus.

harvinaisina kasvaa seuraavia:

Festuca rubra,

Aira fiexuosa.

Fragaria vesca,

Circcea alpina,

Campanula rotundifolia,

Melampyrum pratense,

Euphrasia officinalis,

Carex digitata,

C. chordorrhiza,

Triticum caninum,

Poa serotina,

Struthiopteris germani-

ca (valt.),

Selaginella spinulosa.

Sammalia kasvaa lehdoissa varsinkin seuraavia lajeja: Mni-

um subglohosmn, 3In. affine, Mn. cmdidioiäes v. m. Mni-
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i(m-lajeja, Sphagmim stnctum, Sph. palustre, Sph. sqvarro-

sum, Polytrichiim commune, Hypnum salehrosum, H. cordifo-

lium, Atdacomnion palustre, y. m. Korpia lähenevissä leh-

tomuodoissa kasvaa enimmin Sphagnum-lsijejsi ja kuusimet-

sään lähenevissä Hypnum proliferiim'i2i, H. triqvetnim^isi, y. m.

Etelä-osassa aluetta kasvaa lehdoissa tavallisina Salix

cinerea (6—5) ja S. aurita (4—3), sekä paik. Rhammts

frangida (3), ynnä harvinaisena Viburnum opulus (3). Ruo-

hoja ja heiniä kasvaa siellä tavallisina seuraavia: Viola pa-

lustris^ Oxalis acetosella, Pyrola rotundifoUa, Calamagrostis

arimdinacea (valt.), C. lanceolata (valt.) ja Poa nemoralis

(yalt. — vähäv.), sekä paikotellen Stellaria longifolia, Carex

tenella (valt.— vähäv.) ja Petris aqvilina (runs.— valt.), ynnä sa-

tunnaisesti tai harvinaisina Potentilla tormentilla, Lysimachia

vidgaris ja Convallaria majalis, joista tuskin muut kuin Pyrola

rotundifolia (paik.) ja Poa nemoralis (paik. ja vähäv.), tavataan

pohjais-osassa aluetta lehdoissa. Sen sijaan tavataan siellä

pensaskasveistä tavallisena Salix lapponum (valt. — vähäv.),

ja harvinaisina Pihes nihrum sekä Lonicera cceridea, ynnä

ruohoista ja heinistä tavallisina seuraavia: Trollms euro-

pcEus (vähäv.), Stellaria Borealis (vähäv.), Cornus svecica (valt.),

Saussurea alpina (valt.— vähävalt.), Carex juncella (valt.), Ca-

lamagrostis phragmitoides (valt.) ja Eqvisetum pratense (vähäv.).

Paikotellen taas kasvavat siellä AlcJiemilla vidgaris (valt.

— vähäv.), Geum rivale (valt. — vähäv.), ja Carex alpina (valt.),

sekä harvinaisina tai satunnaisesti: Phaca frigida (valt.),

Orohus vernus (vähäv.), Änthrisais sylvestris (valt.), Galium

horedle (vähäv.), Gnaphalium norvegiciim (vähäv.), Petasites

frigida (vähäv.), Midgedium alpinum (valt.), Myosotis sylva-

tica (vähäv.), Veronica longifolia (vähäv.), Sceptrum carolinum

(vähäv.), Urtica dioica var. inermis (valt.), Cypripedium cal-

ceolus (yksin.), Cosloglossum viride (yksin.), Cystopteris mon-

tana (vähäv.) ja Äsplenium crenatum (runs.). Kaikista näistä

lajeista tavataan ainoastaan Carex juncella (harv.), ja Ca-

lamagrostis phragmitoides (paik.) [sekä luultavasti AlcJiemilla

rtdgaris] myöskin etelä-seuduilla lehdoissa, vaan kumminkin

vähemmin määrin kuin pohjaisessa.
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4) Märät metsät (silvse udse.)

5. Korvet (dbicgna turfosa).

Korpia tavataan alueella tietääkseni ainoastaan pii-pe-

räisellä maanlaadulla, joka fysilliseltä luonnoltaan saattaa

paksun multakerroksen alk olla hietasoraa, karheaa hiekkaa

tai hienoa hietaa '). Maan kosteus-aste toisintelee 7—8 (märkä)

ja saattaa joskus myö3 olla G (kostea). Yarjostus-aste on 3

(varjostettu). Nämät tuntomerkit eroittavat tämän stationi-

lajin siis ainoastaan osaksi lehdoista, vaan kun niihin yhdis-

tyy muutamia muita omituisuuksia, joita maan konfigura-

tioni tuottaa korpiloille, niin syntyy näiden kasvipaikkain

fysillisissä omituisuuksissa melkoinen ero. Vesi on nimit-

täin korpiloissa enemmän stagneeraavaa. kuin lehdoissa, hedel-

mällisyys vähempi samoinkuin myös usein maan kaltevuus,

joka seikka aikaansaapi lehdon kasveille nopeamman mineraa-

listen ravintoaineiden tuonnin ja vaihoksen. ^^^'^<^^-*^-^"«-

'

Korpien kasvistonformationi toisintelee johonkin mää-

rin sen mukaan josko se on yhdistyksessä kuusimetsäin tai

rämeiden kanssa, joka seikka vaikuttaa etenkin varjHikasvis-

toon sekä eräiden rämeen kasvien runsauteen korvissa. Vaikka

se ei ole mikään yksinomaisesti tälle formationille tuleva

omituisuus, että läheisiltä kasvipaikoilta tunkeutuu sociaale-

'ja kasveja formationiin, jossa niiden varsinainen koti ei ole,

saapi tämä seikka kuitenkin suuremman tärkeyden korvissa

sen säännöllisyyden ja tavallisuuden vuoksi, jolla se niissä

on havaittavana. Yleisesti karakteriseeraa korpia runsas (8—7)

kuusikko, valtava (6—5) koivikko ja yhtämittainen (10—9) sam-

malkasvisto, joka pääasiallisesti on Sphagnum^m muodostama

(9). Varpukasvisto saattaa siellä olla valtava (6—5), jokseen-

kin runsas (7) tai vähävaltainenkin (4—3); ruohokasvisto

on yleensä valtava (6—5) ynnä heinä jokseenkin valtava (5j.

Paitse koivua (Betula glutinosa) ja kuusta (Abies ex-

celsa) ovat korvissa tavallisia, vaikka vähävaltaisia, seuraa-

') Kaltevalla savimaalla en ole koskaan tavannut korpea, vaan ta-

saisella vesiperäisellä savikkomaalla tapasin Kurmeksessä kuusimetsän ja

korven välimuodon.
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yat puut ja pensaat: Sorhiis aiicuparia, Populus tremula, Sa-
lix caprea ja Jimiperus communis, ynnä satunnaisia tai har-
vinaisia Rhamnus fmngula, Rosa cinnaniomea, R. admlaris
ja Betida liyhrida. Varpukasveista on Myrtillus nigra taval-
linen ja jokseenkin runsas — vähävaltainen, ja samoin myös
Ledum palustre tavallinen, vaikka usein ainoastaan vähäval-
tainen (toisinaan kumminkin valtava tai jokseenkin runsas), ja
Vaccinium vitis-idfea, Lycopodium annotmum sekä Myrtillus
uUginosa tavallisia, vaan vähävaltaisia. Paik. tavataan Em-
petriim nigrum, Linnma horealis sekä Oxycoccus palustris.

Euohoista ja heinistä ovat valtavia Garex glohularis, Eqvise-
tum arvense var. nemorosum ja JE. sylvaticum (var. capilla-

re), sekä usein myös R palustre, Ruhus chamcemorus ja Po-
lypodium dryopteris. Tavallisia ovat niitä paitse, vaan vä-
hävaltaisia, seuraavat

:

Caltha pahistris, Pyrola minor, Corallorrhiza innata,
Ruhus arcticus, Menyanthes trifoliata, Carex sparsijlora,

Comarum palustre, Trientalis europcea, Eqvisetum limosum,
Oxycoccus palustris, Majanthemum hifolium, (Polystichmnspinulosum).

Paikotellen tavataan korvissa:

Carex loliacea, C.vulgaris,

ja satunnaisesti tai harvinaisina:

Ranunculus lapponicus, (Orchis maculata), Aira Jlexuosa.

Cirsium heterophyllum,

Etelä-osassa aluetta kasvavat korvissa tavallisina, vaikka
vähävaltaisina, Salix cinerea sekä S. a.fnta, ja muualla paitse

pohjaisimmassa osassa Cassandra calyciuata, joka usein myös
tavataan valtavana, ynnä paikotellen Calamagrostis lanceolata

ja Carex tenella, sekä satunnaisesti Calla palustris, joista kai-

kista ainoastaan Cassandra calycidata joskus tavataan myös
pohjais-osassa aluetta korvissa. Muualla paitse alueen etelä-

osassa ovat korvissa tavallisia Salix lapponum ja Cornus
suecica (laiteilla valt.— runs.), ja pohjais-osassa aluetta on ta-

vallinen myös Listera cordata, joka usein kasvaa valtavana-

kin. Paikotellen tavataan siellä Bartsia alpina, Pyrola uni-

flora ja Coeloglossum viride, ynnä harvinaisina seuraavat lajit:

Getm rivale, Petasitcs frigida (valt.), Chiap)halium norvegi-
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cipn, Saussurea alpina (valt.), Cypripedium calceolus, Eqvise-

tum scirpoides ja Cystopteris montana.

Sammalpeitteen muodostaa korvissa pääasiallisesti >S^Äa^-

mim strictum sekä paikoittain Polytrichum commune, vaan

niiden seassa tavataan myös usein Sph. aciitifoliunCidi, Sph.

paliisMdi ja Sph. pycnocladum/m.

6. Wiidat (befuleta paludosa).

Viitain kasvistationi eroaa korvista korkeammalla kos-

teusasteella, joka edellisissä toisintelee 8—9 (märkä— vetelä).

Maaperä vetisen, ei erittäin paksun sammalikon alla tarjoaa

ainoastaan samoja erillaisuuksia kuin korvissakin.

Viitain vesiperäisyys estää isomman vallan muilta puu-

lajeilta paitse lehtipuilta, jotka, vaikka usein rujostuneessa

jnuodossa, löytävät sammalikon alaisessa lujemmassa maassa

turvan juurilleen. Runsaan lehtipuu-kasviston ohessa karak-

teriseeraavat viitain formationia yhtämittainen sammaliklvo,

pääasiallisesti Sphagnum strictum''m muodostama, valtava

tai runsaskin pensaskasvisto, varsinkin pajumuotoa, ynnä val-

tava tai jokseenkin valtava ruoho- ja heinä-kasvisto.

Puista ja pensaista on koivu (Betida glidinosa) tavalli-

nen ja runsas (8— 7), Alnus incana ja Saltx phylicifolia val-

tavia (5—6) ja tav., ynnä S. lapponum ja Abies excelsa usein

ainoastaan vähävaltaisia, vaikka myöskin tav. Paikotellen

tavataan Salix myrtilloides ja satunnaisesti Betida verrucosa

sekä Finus sylvestris. Varpukasveista ovat tavallisia, vaan

vähävaltaisia, Mijrtillus uliginosa, Betida nana ja Oxycoccus

palustris; satunnaisesti tavataan myös Vaccinium vitis-idcea.

Ruohoista ovat tavallisia ja usein jokseenkin valtavia (6j:

Comariim pahistre, Eqvisetum arvense E. palustre,

Menyanthes trifoliata, var. nemoromm, Polypodium dryopteris.

Carex canescens, E. sylvaticura

var. capillare.

Tavallisia, vaan vähävaltaisia, ovat:

Exibiis chamcemorus, Eriophomm vaginatum, Polystichv.m spinvlosiim.

Corallorhisa innata,

3
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Satunnaisia ovat:

Melampyrum pratense, C. limosa, Eriophoriim gracile.

Carex chordorrhiza.

Etelä-osassa aluetta ovat viidoissa tavallisia Cassandra

calyculata(yd^äNB.\i.)yä. Calamagrostis lanceolata (valt.— vähäv.),

vaan puuttuvat niistä pohjaisosassa aluetta, jossa sen sijaan

Carex jimcella kasvaa tavallisena ja usein myös valtavana.

Ennenkuin käyn aukeiden maiden kasvistoa tarkasta-

maan mainitsen tässä lopuksi vielä muodostuksen, joka tava-

taan eteläosassa aluetta muutamissa paikoin ja omituisesti

yhdistetyn kasvistonsa vuoksi ansaitsee huomioa. Poltetuilla

fi ja johonkin määrin kuivatuilla soilla, joilla multa ei oletar-

t.^'fiMii peeksi hedelmällistä voidakseen ylläpitää nurmikon tai kos-

tean niitun kasvistoa — jotka muutoin tavallisesti sellaisille

paikoille ilmestyvät — peittyy maa Polytric7tum'm muodosta-

malla keskeymättömällä sammalpeitteellä sekä vähitellen myös

metsiköllä tai pensahikolla, jonka etupäässä Betula (jultinosa

NdiX^pubescens muodostaa. Ruohoista tavataan täällä usein

runsaana Rubus chamcemorus ja, varsinkin hiljemmin polte-

tuilla soilla, jokseenkin runsaana Epilobmm angustifolium.

Tällaisilta paikoilta olen lisäksi vielä kirjoittanut muistiin

seuraavia lajeja: Buhus ardicus, Salix phylicifolia, S. lappo-

mmi, S. finmarchica ja Betula tortuosa. .,-

B. Vähävarjoiset kasvipaikat (stationes subaprica^).

I.. Kuivemmat aukeat maat (stationes subapricai sicciores).

'
'

a) Lannoittamattomalla perustalla (fundo hand stercorato).

1) Kuivat aukeat maat (loca aprica sicca).

7. Wuoret (rupes).

Tällä nimityksellä eroitan neljä kasvistationia, jotka

melkoisesti sekä fysillisiltä omaisuuksiltaan että kasvistol-

taan eroavat toisistaan:

a) Kallioin päällystät (partes superiores rupium), joil-

la kasvien substraattina on joko pelkkä kallio taikka ohkoinen

multa tai hietakerros, ovat kemialliselta laadultaan alueella
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aina pii-peräistä ainetta. Varjostusaste on niillä ] (aukea)

ja kosteusaste toisintelee 1—2 ') (kuiva). Näiden omaisuuk-

sien muunnosten mukaan vaihtelee myöskin kasvisto jokseen-

kin paljon. Kuivilla kokonaan mullattomilla ja hiedattomilla"^'

kallioilla muodostaa kasviston pääasiallisesti rusto-jäkälät

jotka varsinkin kuuluvat Lecidea- ja Lecanora-?>\\km\\m, ja vä-

hemmässä määrässä myös lehtimäiset jäkälät, varsinkin Um-
hilicaria- ja Parmelia-sukim. Missä ohkoinen multakerras

peittää kallion muodostavat isommat jäkälät (Cladina amaii-

rocrcea, CL uncicdis, CL rangiferina, CL sylvatica, CL syLc.

var. alpestris, Cladonia cornucopioides, CL deformis, CL cris-

])ata, CL dividsa, CL gracilis, y. m.), ynnä joukko sammalia,

varsinkin Polytnchum-miiotosi. Muut kasvistonmuodot ovat

vähävaltaisia. Puista ja pensaista ovat tavallisia Pimis syl-

vestris, Setida glutinosa, Salix caprea ja Popidus tremula^

sekä satunnaisia Ptuhus idceus^ Sorbus aucuparia ja Salix va-

gans. Varpukasveista ovat tavallisia, vaan vähävaltaisia Cal-

luna vidgaris, Vaccinium vitis-idcea ja 3fyrtiUus nigra, sekä

satunnaisia Empetrum nigrum ja Lijcopodlum selago. Ruo-

hoista ja heinistä ovat tavallisia:

Hieraeium ccesium. Rumeni) acetosella, Aira Jlexuosa,

H. vulgatum, Agrostis vulgaris, Festuca ovina.

H. rigidum,

Satunnaisia tai harvinaisia ovat seuraavat:

Silene rupestris, H. puhescen*, Calamagrostis arun-

Hieracium prcealtum var. M. subccesium

,

dinacea,

hirsutum, Carnpanula rotundifolia, C. epigeios.

Eteläosassa aluetta tavataan tällä kasvipaikalla tavalli-

sena Hieraeium umhellatum ynnä paikotellen P\agaria vesca

[sekä Betula verrueosa], joista pohjaisosassa aluetta kasvaa

paikotellen H. umhellatum, jonka ohessa siellä tavataan har-

vinaisina lisäksi Viscaria alpina ja Triticum violaceiim.

1) En ota tässä huomioon niitä muunnoksia stationin fysillisissä

omaisuuksissa, jotka vaikuttavat ainoastaan alhaisemman kryptogaami-

kasviston luontoon, varsinkin koska aikomukseni on piakkoin toimittaa eri-

tyinen kertomus alueen sammal- ja jäkäläkasvistoista.
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p) Kallioin-räystäät (artkuli mpmm) eroavat edelli-

sestä kasvipaikasta muunmuassa siinä että niissä on kasvien sub-

straattina ohkoinen kallion rapautumisesta syntynyt hieta-

kerros, puhumatta useista muista omituisuuksista, joita sta-

tionin asema kallion suhteen tuottaa. Kemialliselta laadul-

taan on hieta niillä joko pii- tai kalkkiperäistä. Puista ja

pensaista sekä varpukasveista tavataan täällä satunnaisesti

samoja lajeja kuin edelliselläkin kasvipaikalla ynnä tavalli-

sena lisäksi vielä Rubus idceus [ja satunnaisesti Linncea ho-

realis]. Euohoista ja heinistä ovat tavallisia:

Epilohium angustifolium

,

Agrostis vulgarig, A. ccespitosa,

Campanula rotundifolia. Aira fieocnosa, (Poa pratensis).

Paikotellen tavataan:

Rumex acetosella, Poa nemoralis, P. serotina.

Harvinaisia tai satunnaisia ovat:

Arabis Thaliana, Crepis tectorum, H. vmhellatum,

Viola arenaria, Hieracium proealtton var. Convallaria majalis,

Rubus arcticus, hirsutmn, Poa coisia var. glauca.

Etelä-osassa aluetta tavataan tällä stationilla jokseen-

kin satunnaisesti vielä Epilobmm montanum, ja pohjais-osassa

aluetta harvinaisina tai satunnaisesti seuraavat lajit: (Ery-

shmmi Meracifolkm?), Draba hirtä var. hebecarpa, Viola

arenaria, Viscaria alpina, Gypsophila fastigiata (valt.), Cc-

rastium aJpimmi (valt.), PotentiUa nivea, Cotoneasier vidgaris,

{Saxifraga cermia), Galium boreale, Echinospermum deflexum,

Thynms serpyllum, Androsace septentrionalis, Eqvisetum scir-

poides.

y) Kallioseinäin halkeamat ja raot (flssiirce parie-

tum rupinm) tarjoavat kemialliselta laadultaan kasveille alueel-

la sekä pii- että kalkkiperäisen substraatin, jona kasvit käyt-

tävät sekä kallioa itseä että raoissa olevaa rapautumis-hietaa.

Kosteus-aste toisintelee siellä 2—3 (kuiva —kuivanpuoleinen) ja

varjostus-aste 1—2 (aukea— suojattu). Paikotellen tavataan

tällä stationilla yli koko alueen Folypodium vidgare ja har-

vinaisena Foa ccesia var. glauca sekä Äsplenium viride. Etelä-

osassa aluetta kasvaa paik. vielä Woodsia ilvensis, joka poh-



37

jaisemmassa ou harv., ja jälkimäisellä seudulla paik. Wood-

sia hyperborea ja Cystopteris fragilis sekä harvinaisina seu-

raavat: Gypsopliila fastigiata, (Woodsia glabella), Asplenium

ruta-muraria, (A. septentrionale), Eqvisetum scirpoides.

o) Kallioin seinät (parietes rupmm), jotka alueella

ovat varustetut kasvitopografillisessa suhteessa ainoastaan

vähemmin tärkeällä sammal- ja jäkäläkasvistolla, jätän tässä

sentähclen tarkastamatta.

8. Kankaat (ericeta).

Kemialliselta laadultaan ovat kankaat alueella aina pii-

peräisiä, vaan saattavat fysilliseltä luonnoltaan olla joko

hietasoraa, karheaa hiekkaa tai hienoa hietaa, joita kaikkia

peittää ohkoinen multakerros, ja myöskin vuorilla, jotka ovat

peitetyt ainoastaan ohuella humus-peitteellä, tavataan kan-

kaiden kasviston-formationeja. Kosteus-aste on tällä statio-

nilla 2 (kuiva) ja varjostus-aste 1 (—2) (aukea— suojattu).

Kankailla tavataan alueella kahden luontoisia kasviston- , ,

formationeja, nimimittäin aukeita kankaita ja kangashongik-/

koja (männikköjä), jotka kuitenkin kumpainenkin pohjais-osassa

aluetta ovat melkoisesti erillaiset kuin sen etelä-seuduilla.

Ne voidaan jakaa sentähden neljään toisintoon, nimittäin au-''"^'''^^^*^

keisin kanervikkoihin ja kanervahongikkoihin (män-

nikköihin) ynnä kangasjäkälikköihin ja jäkälähongik-

k öihin, jotka kuitenkin ainoastaan tyypillisessä muodossaan

voidaan eroittaa toisistaan ja joista kaksi edellistä muuttu-

vat vähitellen etelästä pohjaista kohden jälkimäisiin muotoi-

hin jäkäläkasviston lisääntymällä.

Aukeat kanervikot ja kanervahongikot eroavat kasvis-

toltaan toisistaan ainoastaan senkautta että jälkimäiset

ovat varustetut valtavalla (6—5) tai jokseenkin runsaalla (7)

hongikolla, jotavastoin mänty edellisillä on vähävaltainen

(4—1); molemmilla kasvaa runsas (8—7) kanervikko ja jok-

seenkin valtava (5) tai vähävaltainenkin jäkäläkasvisto. Kan-

gasjäkäliköillä ja jäkälähongikoilla taas ovat jäkälät runsaita

(8—7) ja varpukasvit valtavia (6—5); muutoin erovat ne toi-
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sistaan samalla tavoin kuin kanervikot ja kanervahongikot.

Ruoho- ja heinäkasvistot ovat näillä kaikilla muodostuksilla

vähävaltaisiaja edustetut yli koko alueen samoilla lajeilla. Sa-

moin on myös sammalkasvisto vähävaltainen ja edustettu pääasi-

allisesti Foh/tricJimn- muodolla (F. jimiperimmi ja piliferum).

Jäkäläkasviston muodostavat varsinkin Cladina sylvatica,

Cl sylv. var. alpestris ja Cl. rangiferina^ sekä myös Stereo-

ccmlon paschale, Cetraria islandka, Bmomyces, y. m. Poh-

jais-osassa aluetta kasvaa honkien oksilla usein runsaasti A-
Icctoria prolixa2i ja A. imx^lexadi sekä tavallisesti myös A.

sarmentosa^a.

Puista ja pensaista ovat tavallisia, vaikka vähävaltaisia,

JBetula glutinosa ja Fopulus tremida; jokseenkin tavallinen on

Salix vagans ynnä jokseenkin satunnaisia Ahies excelsa, Sor-

hus aiicuparia, Juniperus communis ja Salix caprea. Varpu-

kasveista ovat tavallisia, vaan usein ainoastaan vähävaltaisia

(tai pienemmillä aloilla valtavia), Arctostaphylos officinalis,

Lycopodium complanatum, Vaccinium vitis-idtva, Empetrum
nigrum, Lediim pcäustre ja MyrtiUus nliginosa, joista kaksi

jälkimäistä pohjaista kohden karttuvat runsaudessa. Johon-

kin määrin satunnaisesti kasvaa täällä vielä Linncea horea-

lis. Ruohoista ja heinistä ovat tavallisia ja vähävaltaisia (4—3):
Äntennaria dioica, Aira Jlexuosa, Festuca ovina.

Melampyrtim pratense, Agrostis vulgaris.

Tavallisia, vaan yksinäisiä (2— 1), ovat:

Epilobium angusti/olium, (Trientalis evropcea), Calamagrostis epigeios,

Solidago virgaurea, Lnzida multijiora, Anthoxanthmv tdoratvm.

Hieraciiim coesium.

Satunnaisesti tai harvinaisina kasvavat seuraavat:

(Ruhus saxaiilis), Hieraciiim svhcmsiiim, Eqvisetum hiemale.

(Stellaria graminea), Carex ericetorvm.

Etelä-osassa aluetta tavataan kankailla paik. vielä Be-

tula vcrrucosa, satunnaisesti Fragaria vesca ja Convallaria

majalis, ynnä tavallisina Hieracium pilosella ja H, umbella-

tum. Pohjais-seuduilla taas kasvavat kankailla Betula hy-

hrida (harv.) ja B. alpestris (harv. — paik).
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9. Kuivat ahot (campi graminosi).

Kemialliselta laadultaan on maa alueen kuivilla ahoilla

aina pii-peräistä ja fysilliseltä luonnoltaan joko hietasoraa

tai hienoa hietaa, jota ohut multakerros peittää. Kosteus-

aste on niillä 2 (—3) (kuiva) ja varjostus-aste 1 (aukea).—

Näillä omituisuuksilla ei tämä kasvipaikka kuitenkaan vielä ole

karakteviseerattu, sillä melkein samat ehdot tavataan myös

kankailla. Se ei myöskään ole mikään luontoperäinen sta-

tioni, vaan kulttuurisuhteiden >) synnyttämä ja ylläpitämä, ja

<j tavataan kuivilla mailla, joita joku aika sitten on pidetty

halmeina, tai asuntojen läheisyydessä paikoilla, jotka tavalla

_ii3ii toisella ovat saaneet heikon lannoituksen. '^ -
'

^ ,;"

Heinäkasvisto on siellä runsas (8) tai jokseenkin yhtä-

mittainen (9) ja melkein paljaastaan pienilehtisten grmnmeien

kasviston-muotoa. Euohot taas ovat tavallisesti valtavia—jok-

seenkin runsaita (5— 7), joskus myös vähävaltaisia (4—^3), ja

paraastaan pienilehtistä kasviston-muotoa sekä varsinkin Chry-

santhemum- ja Engeron-mnotosi. Muut kasviston-muodot ovat

vähävaltaisia (4—1).

Puu- ja pensaslajeista ovat tavallisia koiYU-(Betula gln-

tinosa) ja leppävesat (Alnus incana) sekä myös kataja (Jii-

mxm'us cominiinis), raita (Salix caprea) ynnä mänty (Pimis

sylvestris). Jokseenkin satunnaisesti tavataan vielä Salix va-

gans, Rosa cinnamomea ja JRiihus idceiis. Varpukasveista ovat

täällä jokseenkin tavallisia, vaikka vähävaltaisia, CaUiina vulga-

rls,Myrtillusnigra}Q. Vaccinmm vitis-idcea, sekä satunnaisia Ar-

ciostaphylos officindlis ja Lycopodiiim complanatum. Heinistä

kasvaa useimmiten runsaasti (8—7) Agrostis vidgariSyYSi3in toisil-

la paikoilla sen sijassa taikka seassa Anthoxanthimi odoratxmi 2)

[joskus myös yhtäi^iittainen (9)], Festuca ovina tai F. ruhra,

1) Vertaa: iV"orrZiw, Bidrag tili sydöstra Tavastlands flora (siv. 93)

& Flora Kareliae onegensis (siv. 36), ynnä H. v. Post, Systematiek upp-

ställning af vextställena i mellersta Sverige (s. 22).

2j Vertaa: Norrlin, Fl. Kar. oneg., siv. 36 ja 43.
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taikka niiden seassa myös Poa pratensis eli Aira flexuoscL

Ruohoista ovat tavallisia ja usein valtavia (6—5)

:

Cliryscmthe/mum leucanthemtim, E. Maileri, Rhinanthus major,.

Aehillea millefolium, Eieracium pubescens, Bh. minor.

Erigeron aeris,

ja toisinaan valtavia myös Eanunculus acris, Folygommi vi-

viparum ja Lusula multiflora. Vähävaltaisia (4—1), vaaa

tavallisia, ovat ruohoista ja heinistä seuraavat:

Silene injlata, Gnaphalium sylvaticum, H. rigidum,

Stellaria graminea, Antennaria dioica, Taraxacum o/Jicinale,^

Cerastium vulgatum, Solidago virgaurea, Campanula rotundifolia^

Geranium sylvatictmi, Crepis teetorum, Euphrasia officincdis,

Tri/olium repens, Hieracium ccBS^ium, Rumex acetosella,

Ruhus sascatilis, H. vulgatum, Careso canescens.

Epilobium angusti/oUum,

Harvinaisia tai satunnaisia ovat kuivilla ahoilla:

Ranunculus repens, Hieracium prcealtwn Polygonum convolvulus^

Cerastium vulgatum, var. hirsutum, Carex ccespitosa,

(Violacanina), H. murorum, Hierochlot borealis,

Caruni carvi (asuntojen H. anfractum, Botrychium lunaria,

luona), H. Friesii a genuinum, B. matricarioides,

(Galium uliginosum), H. crocatum, Eqvisetum pratense.

Gentiana amarella.

Etelä-osissa aluetta ovat tavallisia, vaikka vähävaltai-

sia : Dianihus deltoides, Trifolium pratense^ Vicia cracca, Fra-

garia vesca, Potentilla norvegica, Pimpinella saxifraga, Hie-

racium pilosella, H. suecicimi^ H. neglectum, H. umhellatum,

Galamagrostis epigeios ja G. arundinacea, joista myös pohjais-

seuduilla tavataan kuivilla ahoilla paikotellen Vicia cracca ja

Hieracium umhellatum sekä satunnaisesti tai harvinaisina:

Fragaria vesca, Potentilla norvegica, Hieracium pilosella, H.

neglectum ja Galamagrostis epigeios. Paikotellen kasvaa alu-

een etelä-tienoilla : Potentilla tormentilla-, (Älchemilla vulga-

ris), Trichera arvensis ja Prunella vidgaris, jotka kaikki puut-

tuvat pohjais-seudulla tältä stationilta, sekä satunnaisesti tai

harvinaisina: Lathyrus pratensis, Potentilla argentea, Epilo-

hium montanum, Galium mollugo, Filago montana, Gentaurea

jacea, Hier. dimorphoides, H. tubidascens, H. dubium var., //.
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galactinum, H. glomeratmn var., Leontodon hispidus, Vero-

nica officinalis, V. serpyllifolia, joista ei yksikään ole ta-

vattu pohjais-osassa aluetta tällä stationilla. Sen sijaan kas-

vaa siellä valtavasti tai runsaasti (5—8) paikotellen Dian-

thus superbus sekä vähävaltäisenä— valtavana (4—5) Chcero-

phyllum Prescotii (asuntojen läheisyydessä, ynnä Calamagro-

siis lapponica^ joista keskimäinen tavataan myös etelä-osassa

aluetta harvinaisena tällä kasvipaikalla. Satunnaisesti tai

harvinaisina kasvaa siellä vielä (Oxytropis campestris), Ge-

raniimi pratense (asuntojen luona), Galium horeale, Hiera-

cium Friesii, Thymus serpylkmi, Carex sparsiflorsi v. horealiSy

ja Lycox>odiu'm alpinum, joista eräs Hier. Friesii^n toisinto

on tavattu myös etelä-osassa aluetta.

Sammalia kasvaa tällä stationilla vähän seuraavia la-

jeja : PolytricJmm juniperinum, P. pilifenim, Ceratodon piir-

pureus^ Bryum ccespiticium, Hypmim ahietinum, Climacmm

dendroides, y. m.

10. Huhta-ahot (canqn deiisti).

Huhta-ahot ovat, niinkuin on tunnettu, ainoastaan väli-

aikainen muodostus, jonka huhdanviljelys aluksi synnyttää

paikoille, jotka ennen ovat kasvaneet metsää (joka lajia paitse

korpea ja lehtoa) ja myöskin lopuksi jälleen joko metsisty-^ij^iyi«f!^

vät tai kanervoittuvat taikka muuttuvat väliaikaisesti kuiviksi

ahoiksi. Ne toisintelevat sentähden myös kosteus-asteeltaan

aina 4—2:een saakka (hikevä— kuiva) ja myöskin varjostus-

aste saattaa vaihdella 1—2:een (aukea— suojattu), sillä hike-y 'a

vämmät huhdat vesoittuvat tavallisesti pian, kumminkaan var-
"^^

sinaisessa määrässä kadottamatta huhta-ahon kasvistoa. Fy-

silliseltä luonnoltaan on maa niissä joko hietasoraa, karheaa

hiekkaa tai hienoa hietaa ja kemialliselta laadultaan aina

piiperäistä. Humus-kerros on niissä yleensä melkein tuntu-

mattomaksi hävitetty.

Maan kosteuden ja hedelmällisyyden sekä stationin iän

mukaan voimme tällä kasvipaikalla eroittaa useampia kas-

vistonmuodostuksia, joista tässä mainitsen tärkeimmät. A-
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lussa kasvaa siellä Biimex acetosella runsaasti ja sen seassa

usein myös valtavasti (6—5) Epilohium angustifolium. Myö-

hemmin anastaa laihoilla mailla, varsinkin pohjais-osassa a-

luetta, vallan näiltä kasveilta sammalkasvisto, jonka pääasi-

allisesti FohjtricJmm jumperinum muodostaa. Vähän vähem-

min laihoilla mailla, varsinkin eteläisemmässä osassa aluetta,

vaihtuu Rumex-ioYmoiioxA vähitellen kasviston-muodostuk-

seen, jonka karakteriseeraa valtava (6) tai jokseenkin run-

sas (7) heinä- ja vähävaltainen tai valtava (4—6) ruoho-

kasvisto, jälkimäinen pääasiallisesti pienilehtisten ruohoin

muodostama etenkin immortelli-muotoa. Hedelmällisemmillä

huhta-ahoilla saapi keskikokoisilla lehdillä varustettuin ruo-

hoin muoto melkein vallan heinistä ja kasvaa siellä tavalli-

sesti runsaana (8— 7).

Varpukasvisto on huhta-ahoilla yleensä joko vähävaltai-

nen tai jokseenkin valtava (3—5), laihemmilla pääasiallisesti

kanervan (Galluna) muodostama; tavallisia ovat myös Vac-

cinmm vitis-idcea ja Myrtilliis nigra. Nuorina puina tai

vesoina ovat tällä stationilla puulajeista tavallisia JBehda

glutinosa (usein valt.), Foxmlus tremida (usein valt.), Salix

raprea (vähävalt.), Ahms incana (usein valt.) sekä Finus

sylvestris (vähävalt.), ja satunnaisesti tavataan myös AUes

excelsa/Si ja Sorhus aumparicCdi. Pensaista ovat tavallisia,

vaikka vähävaltaisia, Ruhus idmis ynnä Scdix depressa, ja

paikotellen kasvaa myös Rosa cinnamomea\ sekä Salix phy-

llcifolia^ ynnä satunnaisesti Rosa acicularis^tB.. Sammalkas-

visto vaihtelee myöskin, niinkuin ja on viitattu, runsaudeltaan,

vaan on useimmiten hajannainen sekä jokseenkin vähäarvoinen

ja jättää paljaan hietaperäisen maan näkyviin, yleensä har-

vassa kasvavain ruohoin ja heinäin välistä. Sen edustajina

ovat \8irm\km PolytricMm jiimperiiium, P.piliferimtidi Ccra-

todon piirpureus.

Laihemmilla huhdilla ovat heinä- ja ruoho-lajeista

valtavia tai jokseenkin runsaita: Calamagrostis ep^igeios, A-

grostis vidgaris, Antennaria dioica ja Rumex acetosella sekä

silloin tällöin myös Epilohium angustifolium^ Rubus saxatiUs,

Solidago virgaurea, Erigeron acris ja E. Midleri. Tavallisia
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ovat niitä paitse, vaikka vähävaltaisia, seuraavat

:

Eammcidus acris, E. rigidum, Luzula multiflora,

Stellaria graminea, H. ccesium, Majanthemmn hifolium,

Geranium sylvaticnm, H. vulgatum, Carex canescens,

Chrysanthemum leucantJie- Taraxacum ofjicinale, Anthoxanthum odoratum,

mum, Campanula rotundifoUa, Aira Jlexnosa,

Achillea millefolium, Euphrasia officinalis, Festuca ovina,

(jtnaphalium sylvaticum, RhinantJms major, F. rufyt^a.

Hieracium pubescens,

Paikotellen tavataan myös Silene mflata\ ja satunnnaisesti

seuraavia

:

Cerastium vulgatum, Hieramrm prceaUum H. . ccesium-micromm,

Ruhus arcticus, var. hir&utum, H. crocatum,

Centaurea cyanus, H. murorvm, Carex digitata,

C. scabiosa, H. subccesitim, Apera spica-venti (tav.

nuorilla huhdilla).

Etelä-osassa aluetta tavataan huhdilla johseenkin ta-

vallisena vielä JBetula verrucosa ynnä ruohoista ja heinistä

tavallisina seuraavat: Fragaria vesca, Crepis tectorum, Hie-

racium 2^iiosella, H. umhellatum ja Calamagrostis arundina-

cea (valt. — joks. runsas^, satunnaisesti tai harvinaisina:

Silene rupestris, (Fotentilla tormentiUa), P. norvegica, (F. in-

termedia), Epilohiiim montanum^ Fimpinella saxifraga, Hie-

racium neglectum, H glomeratum var., H. galactinum,, H.

ditbiiim var., Flatanthera hifolia, joista Crepis tectorum ja

Hieracium umhellatum kasvavat tällä stationilla paikotellen

myös pohjais-osassa aluetta ja Fragaria vesca, Hieracium pri-

losella sekä Calamagrostis arundinacea harvinaisina. Harvi-

naisina kasvavat siellä vielä Dianthus sup^erhus, Erigeron

elongatus ja Hieracium norvegicum, joista yhtäkään ei ole

löydetty etelä-osassa aluetta, sekä tavallisina Calamagrostis

lapponica ja C. phragmitoides.

Hedelmällisempiä huhtia tapasin ainoastaan joita-

kuita pohjais-osassa aluetta, jonkatähden tässä saatan selittää

niiden kasvistoa ainoastaan sillä paikkakunnalla. Puu- ja

pensaslajeista ovat siellä tavallisia Hetula gliitinosa, Salix

caprea ja Fopulus tremiäa ynnä vielä Salix phylicifolia, ja

satunnaisesti kasvaa myös Sorhus aucuparia\ sekä JRosa cin-

namomea^B.. Varpukasveja tavataan seuraavia: MyrtiUus nigra,
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M. idiginosa, Vaccinmm vitis-idcea, Callima vulgaris, Lecliim

palustre, Linncea horedlis ja Lycopodium annotinum.

Ruohoista ja heinistä ovat valtavia'):

Geranium sylvaticvm, Epilohium angustifolium, Calamagrostis epigeios,

Vieia siflvatica, Cornus suecica, C. lapponica.

Rubus saxatilis, Solidago virganrea,

Vähävaltaisia ovat seuraavat lajit:

Erigeron acris,

E. Maileri,

E. elongatus,

Centaurea scabiosa

(harv.),

Cirsinm heterophyllum,

Saussurea alpina,

Crepis tectorum,

Hieracium pilosella,

H. prcealtum var. hir-

sutum,

H. murortmi,

H. suhc(Bsiwm,

H. Kuusamoense,

H. vulgatum,

H. Eriesii,

ff. rigiditm,

ff. crocatum,

H. imihellatum,

Taraxacum officinale,

(Leontodon autumnalis),

Campanula rotundifolia,

Myosotis arvensis,

Euphrasia officinalis,

Rhinanthus major,

Trientalis europcea,

Polygonum viviparmn,

Majanthemum bi/olium,

Listera ovata (harv.),

Ranunculus acris,

TroUius europceiis,

Barbarea stricta (harv.),

Viola eanina,

V. arenaria (harv.),

Parnassia palustris,

Silene inflata,

Melandrium pratense

(harv.),

JDianthus superbus,

Stellaria graminea,

St. longifolia.

St. borealis,

Cerastium vulgatum,

Lathyrus pratensis

(harv.),

Phaca frigida,

Vicia smpium (harv.),

Tri/olium repens,

Rubus arcticus,

Fragaria vesca,

Angelica sylvestris,

Galium molhigo,

G. boreale,

Chrysanthemum leucan-

themum,

Achillea mille/olium,

Gnaphalium norvegicum,

Gn. sylvaticum,

Antennaria dioica.

Etelä-osassa aluetta kirjoitin muistiin täänluontoisilta

kasvipaikoilta, jotka kasvoivat runsasta koivuvesakkoa ja si-

Gyninadenia conopsea,

Cceloglossum viride,

Orchis maculata,

Luzula multijlora,

L. pilosa,

Carex alpina (harv.),

C. canescens,

C. digitata,

(Anthoxanthum odoratum),

ffierochloe borealis,

PhUum pratense (harv.),

(Phleum alpinum),

Agrostis vulgaris,

(A. stoloni/era),

Apera spica-venti,

Calamagrostis arundina-

cea (toisinaan valt.),

C. phragmitoid^s,

Aira Jlexuosa,

A. ccBspitosa,

Festuca rubra,

F. ovina,

Poa pratensis,

P. serotina,

Melica nutans,

Triticuni caninum,

Eqviseturn pratense,

E. sylvaticum,

E. hiemale (harv.).

1) En tavannut tarpeeksi useita esimerkkejä tästä kasvipaikasta,

voidakseni antaa tietoja sen lajien tavallisuudesta.
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teii jo olivat lehdikoksi muuttumassa, ') seuraavia kasveja:

Calamagrostis arundinacea (runs.), Convallaria majalis (runs.),

Hierochloe horealis (valt.), Platanthera hifolia, Milium effu-

snm ja JRosa cinnamomea.

11. Niitty-töyräät (campi hcrhidi).

Alueen niitty-töyräillä on maa kemialliselta laadultaan

aina pii-peräistä ja fysilliseltä luonnoltaan ainakin tavalli-

sesti hienoa hietaa (joskus myös hietasoraa?), jota peittää

melkoinen multa-kerros. Kosteus-aste on niillä 3 (kuivan-

puoleinen) ja varjostus-aste 1 (aukea).

' ' V Kasvistoltaan toisintelevat niitty-töyräät sangen paljon,

^ vaan pysyvä omituisuus on niillä kuitenkin siinä, että niiden

ruohokasvisto on runsas (8—7) ja pää-asiallisesti sociaalis-

ten lajien muodostama, jotka vallitsevat isommilla aloilla

yksi yhdessä paikoin ja toinen toisessa. Sillä tavoin kasva-

vat täällä seuraavat ruohot: Eanunculus aiiricomus, R. a-

cris, TroUius europceus, Diantlms superhus, Geranium sylva-

ticimi^ Latliyrus p>ratensis, Vicia cracca, Trifolmm pratense,

Älchemilla vulgaris, Bubiis arcticus, Cornus suecica, Chnj-

santhemum leucanthemtim, (Solidago virgaurea), Centcmrea

2)hrggia, Cirsium heierophyllum, Taraxacum officinale, Leon-

todon autumnalis, L. hispidus^ Campaniäa rotimdifolia, Eii-

plirasia officinalis^ RhinantJms major, Rh. minor, Folygonmn

viviparum ja Convallaria majalis^ sekä vähemmässä määrin

useat muut. Myöskin heinäkasvisto on yleensä runsas (8—7),

vaikka ruohoa heikompi, toisinaan kumminkin ainoastaan val-

tava (6). Varpu-, puu- ja pensaskasvistot ovat vähäarvoisia ja

sammalkasvisto on valtava (6—5) tai vähävaltainen, toisinaan

runsaskin, varsinkin Climacium dendroides'en, Aulacomnion

])alHstre''ii, Hypnimi ahietinum^m ja Polytrichum jtmiperinuni^m

muodostama.

Puu- ja pensas-lajeista tavataan täällä vähävaltaisina ja

jokseenkin satunnaisesti koivun (Betida ghitinosa), haavan

{Fop\dus), raidan {Salix caprea) ja lepän {Alnus incana) ve-

soja, ynnä katajaa {Jimiperus), Salix phylicifolia' 2i, S. de-

1) Sellaisia paikkoja kutsutaan seudulla kaseksiksi (kases).
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pressa\, Rosa cinnamomea'si ja B. acicitlaris\a, (harv.). ^'ar~

pukasveista ovat vähävaltaisia, vaan jokseenkin tavallisia,

Vaccinmm vitis-idcea sekä Myrtilhis nif/ra, ja johonkin mää-

rin satunnainen on M. läiginosa. Ruohoista ja heinistä ovat

tavallisia ja usein runsaita (8—7):

lihincmthus major, Polygonum viviparimi, Agrostis vulgaris.

Rh. minor, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis.

Tavallisia ja usein valtavia (6—5) ovat:

Ranunculus acris,

R. auricomus,

Stellaria graminea,

Geranium sglvaticum,

Trifolium repens.

Angelica sylvestris

(ster.),

Chrysanthemum leucan-

themum,

AchiUea millefolium,

Solidago virgaurea,

Cirsium heterophyllum,

Taraxacum officinale,

Leontodon autumn aliSy

Euphrasia officinalis,

Luzula muitijlora,

Eqvisetum sylvaticum^

Tavallisia, vaan usein vähävaltaisia, ovat;

Viola canina,

Parnassia palustris,

Rubus arcticus,

R. saxcttilis,

Erigeron acris.

H. ccesium, Orchis maculata,

H. vulgatum, Phleum alpinum,

H. rigidum, Aira ccespitot^a,

Campanida rotundifolia, A. Jiexuosa,

Melampyrum sylvaticum, Fe&tuca rubra.

Hieraciura pubescens, M.pratense,

Paikotellen kasvavat täällä:

Cerastium vulgatum, Gnaphalium sylvaticum, Botrychium lunaria,.

Spircea uimaria, Hieracium murorum, Selaginella spinulosa..

Galiwtti uliginosum, Nardus stricta.

Satunnaisesti tai harvinaisina kasvavat:

Epilobium angustifolium,

Carum carvi,

Antennaria dioica,

Crepis paludosa,

Hieracium tubtdascens,

H. subccesium,

H. prmaltum var. hir-

sutum.

H. coEsium-inurorvmi,

H. Sileni,

H. crocatum,

Pyrola rotundifolia,

Gentiana amarella,

Trientalis europcea,

Rumex domesticus.

Corallorrhiza innata,

Majanthemum bifolixim^

Luzula pilosa,

Festuca ovina,

Poa serotina,

Polypodium dryopteris.

Etelä-osassa aluetta ovat tavallisia ja jokseenkin run-

saita — valtavia (7—6) lisäksi seuraavat: Alcheniilla vulga-

riSy Lathjrus pratensis, Vicia cracca, Trifolium pratensCy

Hieracium iimhellatum, Frunella vulgaris, Carex leporina ja

Calamagrostis anmdinaceay joista Alchemilla vidgaris (valt.),



Vicia cracca (väliäv.), Trifolium pratense (joskus valt.) ja

Fninella viägaris (vähäv.) tavataan pohjais-osassa aluetta har-

vinaisina tällä stationilla ynnä Hieracium umhcllatmn (vähäv.)

paikotellen. Tavallisia, vaan vähävaltaisia, ovat edellisellä

seudulla: Frar/aria vesca, Fotentilla tormentilla, Hieracium

pilosella,^ H. siiecicum, H. neglectum, JRumex acetosa ja Ca-

rex pallescens [sekä FJileum pratense], joista Hieracium ne-

glectum ja Rumex acetosa tavataan harvinaisina myös pohjais-

tienoon niittytöyräillä. Paikotellen kasvaa tällä stationilla

ainoastaan etelässä Hypericum qvadrangulum ja Leontodon Jii-

spidus (runs.), sekä harvinaisina tai satunnaisesti seuraavat:

Tianimcidus pohjanthemus, Viola palustris, Hypericum qva-

drangidum, Cirsium xoalustre, Centaurea phrygia, Ficris hie-

racioides, Hieracium fidvoluteum, H. fennicum, H gracile-

scens, H clirysocepJialoides, H pseudo -Blyttii^ H. stellatum,

H. dimorplioides, H pjratense, Camx)anida cervicaria, C.

patida ja Convallaria majalis. Pohjais-osassa aluetta ovat

niitytöyräillä tavallisia sekä valtavia tai jokseenkin runsaita-

kin TroUius europceus (jtav.), Corniis suecica, Carex sparsi-

flora (etenkin var. borealis) ja Eqvisetum pratense (valt. —
vähävalt.); paikotellen tavataan Dianthus superhus (runs.— valt.)

Hartsia alpina ja Gymnadenia conopsea, sekä harvinaisina

Geranium prcdense (asuntojen luona), Astragalus alpimis,

(Oxtjtropis camptestris?), ChcerophyUum Frescotii (asuntojen

luona), Galium horeale, G. mollugo {!), (Folemonium coi-

ridemn), Veronica longifolia, Sceptrum carolinum ja Ccelo-

glossum viride, joista kaikista ainoastaan Eqvisetum pratense

tavataan etelä-osassa aluetta paikotellen ja TroUius euro-

pKTAis, Carex sparsiflora sekä Gymnadenia conopsea harvi-

naisina.

Ah o niittyjä {campi suhnemorosi) '), jotka eroavat niit-

tytöyräistä lihavammalla ja hikevämmällä maanlaadullaan ja

rehevämmällä, johonkin määrin lehdikkoihin vivahtavalla kas-

vistollaan, joiden laiteella niiden sija tavallisesti onkin, löy-

tyy alueella sangen vähän, ja kun myöskin annotationini nii-

') Vertaa: Norrlin, Fl. Kar. oneg., siv. 38.
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den suhteen ovat vaillinaisia, selitän tässä ainoastaan seu-

raavan esimerkin, jonka kirjoitin muistiin etelä-osasta alueetta.

Kuohokasvisto on siellä runsas, vaan heinääkään ei kasva

paljoa vähemmässä määrässä. Koivuvesoja (Betula glutinosa)

tavataan johonkin määrin, ynnä vähän myös raitaa (Salix

eaprea). Siellä ja täällä kasvaa myös vähän sammaka. Ruo-

hoista ja heinistä kasvavat jokseenkin runsaasti (7) seuraa-

vat lajit:

Oeranmm sylvaticum, Chrysanthemum leiican- Cirsium heterophyllum,

themum, Calamagrostis epigeios.

Valtavia (6—5) ovat:

Rmiunculus acris,^ Angelica sylvestris, Aira ccespitosa,

Tri/olium pratense, Hieraciiim rigidum, A. Jlexuosa.

Yähävaltaisia ovat seuraavat:

Viola canina, Galiiim uUginosum, Melampyriim pratense,

Parnassia palustris, Antennaria dioica, Trientalis europcea,

Tri/olium repens, Cirsir^m pahistre, Luzula multifiora,

Älchemilla vulgaris, Eieracium neglectum, Melica nutans,

JRubus arcticus, Pyrola minor, Festuca ruhra.

Epilohium angustifuUum,

2) Hikevät aukeat maat (loca aprica humidiuscula).

12. Nurmikot (pmta grammosa).

Kemialliselta laadultaan ovat paikkakunnan nurmikot

tai nurminiityt joko pii- tai saviperää ja fysilliseltä laadul-

taan paksunpuoleisen multakerroksen alta hietasoraa, hienoa

hietaa tai savikkoa. Kosteus-aste toisintelee niillä 4—6:een

(hikevä -— kostea), joskus 4—3:een, ja varjostus-aste on niillä

1 (aukea).

Nurmikkoja karakteriseeraa runsas (8) tai jokseen-

kin yhtämittainen (9) kapealehtisten gramineien muodostama

heinäkasvisto, jonka seassa myös pienilehtisiä ruohoja kas-

vaa jokseenkin runsaasti (7) tai valtavina (6—5). Kuiten-

kin vaihtelevat ne kasvistoltaan sangen paljon. Kosteam-

milla paikoin sekä varsinkin saviperäisellä maalla ja asunto-

jen läheisyydessä muodostavat nurmen pää-asiallisesti Aira

ccespitosa, Foa pratensis ja Agrostis vulgaris ynnä A. canina,

vaan kuivemmilla paikoilla, varsinkin hienohietaisella maalla.
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lähenevät ne joko kuivaa ahoa, jolloin nurmen muodostaa

etupäässä Agrostis vulgaris, Anthoxantlmm odoratum sekä

niiden seassa kasvava Aira ccespitosa, taikka lähenevät

ne niittytöyräitä, jolloin näiden viimeksi mainittujen hei-

näin sekaan suuremmassa määrässä ilmestyy sociaaleja ruo-

hoja. Sammalkasvisto on nurmikoilla yleensä vähäpätöi-

nen, vaan toisinaan, varsinkin viljellyistä soista valmistetuilla

niityillä, jokseenkin valtava (5) ja silloin tavallisesti Poly-

trkhum-\sijien (usein P. cnhicum'm) muodostama. Muutoin

ovat tärkeimmät lajit täällä CUmacium dendroides^ Aulacom-

nion 2)alusti'e ja Mnium-lsijit.

Puu- ja pensas-kasveista tavataan jokseenkin satunnai-

sesti seuraavain lajien vesoja: Betida glutmosr/n, Salix ca-

prea'n, S. pliylicifoUa^n ja Ahms incana'n. Vähävaltaisia, vaikka

jokseenkin tavallisia, ovat varpukasveista MijrtMlns nigra ja

M. uliginosa. Ruohoista ja heinistä ovat tavallisia ja run-

saita (8—7):
Ranuncvlvs acris, Agrostis vulgaris, Aira ccespitosa,

Anthoxantlmm odoratum, A. canina, Poa pratensis.

Tavallisia ja valtavia (6—5) ovat:

Stellaria graminea, Achillea millefolium, Polygonum viviparum,

Geranium sylvaticum, (Cirsium heterophyllum), Luzvla mv.ltifiora,

TrifoUum repens, Taraxacum officinale, Carex canescens

Spircea uimaria (usein Leontodon autumnalis, (usein valt.),

valt.), Rhinanthvs minor, Phleum alplnum,

Chrysanthemnm leveän- Festxica ruhra.

themv.m.

Tavallisia, vaan vähävaltaisia, ovat:

Ranvncrilus repens, Galium idigi^iosu^m, Rumex acetosella,

Viola canina, Achille<i millefolium, Orchis maculata,

V. epipsila, Solidago virgaurea, Carex vulgaris,

Cerastium vulgatum, Hieracium vulgatum, Nardus stricta,

Geranium sylvaticum,, H. rigidum, Poa serotina,

Rubus arcticus, Campamcla rotuniHfolia, P. trivialis,

Epilobtum angustifolium, Rhinanthus tnajor, Eqvisetum arvense,

Angelica sylvestris, Melampyrum pratense, E. sylvaticum..

Caruin carvi (asuntojen Evphrasia officinalis,

luona),

Paikotellen kasvaa nurmi'koilla

:

'Galium palustre, GnaphalikiSli sylvaticum^ Antennaria dioica,

4
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(Erigeron aeris),

E. Maileri,

Hieracium murorum.

nierochlofi borealis,

Ägrostis stolonifera,

Aira Jiexuosa,

Satunnaisesti tai harvinaisina tavataan:

Thalictrumflavum,

Caltha palustris,

Parnassia palustris,

Sihne inflata,

LycJmis flos-cuculi,

Comarum palustre,

Montia fontana.

Hienraciuni praaltum

var. hirsuttmi,

H. tuhulascens,

H. ccesium,

H. crocatum,

Veronica serpyllifolia,

Pyrola minor.

Botrychiuin lunaria,

(Selaginella spinulosa) ..

Trientalis europcea,

Plantago major,

MajatithemKm hifolium.,

Carex ccespitoso,

Calamagrostis epigeios,

Eqvisetiim palustre,

Polystichum spinulosum,

Botrych. matricarioides.

Etelä-osassa aluetta kasvaa tavallisena ja runsaasti(8—7)

Ranunculus auricomiis sekä valtavana (6—5) Rumex acetosa;

vähävaltaisina, vaikka myös tavallisina, kasvavat: Lathyrus

pratensis, Vicia cracca, Trifolium pratense, Tr. spadiceum,

Alcliemilla vulgaris, Potentilla tormentilla, Hieracmm sueci-

cum, H. pseudo -Blyttii, H. neglectum, H. umhellatiun, Cam-

panida pahda, Prunella vulgaris, Carcx Jeporina, C. palle-

scens, Thleum pratense ja Festuca pratensis, sekä paikotellen

Hypericum qva^lrangulum ynnä harvinaisina tai satunnaisesti

Banunculus polyanthemus, Viola palustris, Biantlms deltoides,

Epilohium montaniim, Fimpinella saxifraga, (Centaurea phry-

gia), Hieracium pilosella, H. fulvolideum, H. fennicimi, (H.

gracilescens), K chrysocephaloides, H. pratense, H. dimor-

phoides, Leontodon liispidus, Convallaria majalis ja Bactylis

glomerata. Myöskin pohjais-osassa aluetta tavataan näistä

nurmikoilla paikotellen, vaan vähävaltaisina, Ranuncidus au-

ricomus ja Rumex acetosa, sekä harvinaisina Lathyrus pra-

tensis, Vicia cracca, Trifolium pratense (harv. — paik.), al-

cliemilla vulgaris, Hieracium neglectum, H umbellatum, (Fru-

nella vulgaris) ja Carex pallescens. Tavallisia, ja usein myös

valtavia (6—5) ovat jälkimäisellä seudulla seuraavat: Trollius

europceus, Clicerophyllum Prescotii (asuntojen luona), Carex

sparsiflora (var. borealis) ja Eqvisetum pratense; tavallisia ja vä-

hävaltaisia ovat Hieracium Friesii var. hirsutum, Alopecurus

pratensis var. nigricans (asuntojen luopa), Calamagrostis phrag-

mitoides ja C. lapponica; harvinaisia ja vähävaltaisia seuraa-
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vat: Stellaria horealis^ Geiini rivale, (Saussurea aljnna), Hie-

rachim Kuusamoense (paik. — jharv.), Veronica longifolia,

Carex alpina, C. aqvatilis ja C. capillaris, joista kaikista ai-

noastaan Trollius eiiropceus^ Chcerophyllum Frescotii (Venä-

jän-Karjalassa), Carex sparsiflora ja Eqvisetum pratense ta-

vataan harvinaisina alueen etelä-seuduilla.

b) Kasvipaikat lannoitetulla perustalla (stationes fundo

stercorato).

13. Pellonpieiitareet (limites agrorum).

Kemialliselta laadultaan ovat alueen pellonpientareet

joko pii- tahi saviperää ja fysilliseltä luonnoltaan joko mul-^ ^^
taa, niin syvältä kuin stationin ,kasvien juuretkin tunkeutu-

'^
" "

vat maahan, tahi ohkoisemiöäh multakerroksen alta hietaso-

raa, hienoa hietaa tai savikkoa. Kosteus-aste toisintelee niillä

4— 3:een(hikevä — kuivanpuoleinen) ja varjostus-aste 3—2:een

(aukea — suojattu).

Maan hedelmällisyyden, lannoituksen ja kosteuden mää-

rän mukaan toisintelee kasvisto niillä jo yleiseltä luonteel-

taankin varsin paljon. Laihemmilla paikoilla ei se erittäin

paljon eroa nurmikkojen kasvistosta ja ainoastaan vähäinen

sekoitus kulttuuria seuraavista kasveista tavataan sellaisilla

paikkoilla, vaan enämmän lannoittuneilla paikoilla ottavat useat

viljelystä seuraavat sociaalit kasvit kokonaan vallan nurmi-

-^iasveilta. Näiden äärellisyyksien välillä vaihtelee yleensä

tämän stationin kasvisto. Tavallisesti on siellä kapealehtis-

ten heinäin muodostama nurmi runsas (8— 7), vaan siellä ja

täällä keskeytetty sociaaleilla ruohoilla, varsinkin sarjakas-

veilla (TJmhelUferce), sekä sekoitettu isommilla gramine''eilla

ynnä valtavalla tai jokseenkin runsaalla (6—7) ruohokasvis-

tolla, yleisesti lajeja, jotka ovat varustetut keskikokoisilla tai

pienillä lehdillä. Varpukasveja ei pellonpientareilla tavata

ja myös sammalkasvisto on niillä vähäarvoinen.

Puita ja pensaita tavataan sattumalta seuraavia: Bekda
glutinosa, Sorhus aucuparia, Frunus padus, Rosa cinnamomea

ja JRuhus idceus. Ruohoista ja heinistä ovat runsaita (8—7)

sekä samalla tavallisia koko alueella tuskin muut kuin Foa
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pratensis ynnä joskus myös Carimi carvi [useimmiten aino-

astaan valtava (6—5) ], vaan valtavia ja tavallisia löytyy seu-

raavia :

Stellaria graminea, Leontodon autumnalis, Poa trivialis,

Achillea millefolium, Campanula rotnndifolia, Festvca ritbra,

Taraxacuin officinole, Anthoxanthvm odoratum, Triticum repens.

Tavallisina ja vähävaltaisina kasvavat:

Ranunculus repens, Chrysanthemum leucan- Plantago mojor,

M. acris, themum, Ruwex domesticus,

Viola canina, Hieracmm puhescens, Phlev.m olpinum,

Silene injlata, H. vulgatnm, (Aira ccespitosa),

[Stellaria media], H. rigidnm, (Agrostis vidgoris).

Trifoliurti repens, Rhinanthns major,

Paikotellen tavataan:

liuhus arcticus, Gnaphalium sylvaticum, Poa serotina;

SpircEa uimaria, Hieracium mt^roriim,

ynnä satunnaisesti tai harvinaisina:

Angelica sylvestris, Cirsium. heterophyllum, ff. pratense,

Triplertrosperinu7n inodo- ffieracimn prcealtum Polemonivm ccemlevm.

rum, YdiX. hirsntum,

Etelä-osassa aluetta on pellonpientareilla tavallinen ja

usein runsas (8— 7) AntJiriscus sylvestris ynnä tavallinen ja

usein valtava (6—5) Urtica dioica; vähävaltaisia ja tavalli-

sia ovat: Trifolium pratense, Vicia cracca, Crepis tectorum,

Hieracium suecicum, H. neglechim, JRumex acetosa^ Thleum

2)ratense ynnä Festuca prratensis; harvinaisia, vaan valtavia

(6—5), taas: Heracleum sibiricum (Venäjän-Karjalassa), Är-

temisia vulgaris ja JDactylis glomerata, ynnä vähävaltaisia ja

harvinaisia tai satunnaisia: Ranunculus polyanthemus, Me-
landrium pratense, Hypericum qvadrangulum, Vicia scepium

(myös Paanajärven luona Kuusamossa), Potentilla norvegica,

Fragaria vesca, Fimpinella saxifraga, Trichera arvensis, Hie-

racium fulvo-hiteum, H pseudo -Blyttii, H. dimorphoides,

Veronica chamcedrys, V. officinalis^ V. scutellata ja Sta-

ehys palustris. Näistä tavataan pellonpientareilla myös poh-

jais-osassa aluetta satunnaisesti tai harvinaisina ja vähä-

valtaisina: AntJiriscus sylvestris, Urtica dioica, (etenkin toi-

sintoa inermis), Vicia cracca^ [V. scepium], Trifolium pra-

tense, Crepis tectorum, Hieracium negleetum, Bumex acetosa
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ja Fhleum 2>^(iiense. Alueen pohjais-tienoolla ovat tavallisia

ja runsaita tai valtavia (8—5) Geranium pratense (Venäjän-

Karjalassa), Chcerophylliim Frescotii, Garduus crispus ja Alo-

pecuriis 2>ratensis var. nigricans; tavallisena vaan vähävaltai-

sena kasvaa Eqvisetum x)ratense, ynnä paikotellen runsaana

tai valtavana Tanacetiim vulgare sekä harvinaisina ja vähä-

valtaisina Lathijrus palustris, Geum rivale, Galium boreaJe,

Sonchus arvensis ja Veronica longifolia, joista Geranium pra-

tense ja Ghcerophijllum Frescotii tavataan myös etelä-osassa

aluetta (Venäjän-Karjalassa) harvinaisina ja runsaina tai val-

tavina.

14. Asunto- ja liikentä-paikat (domicilia et

viarum margines).

Kemialliselta laadultaan on maa tällä stationilla alu-

eellamme pian aina pii-peräistä, ainoastaan harvoin savipe-

räistä, ja fysilliseltä luonnoltaan paitse multaa joko hieta-

soraa tai karheaa eli hienoa hietaa (harvoin myöskin savikkoa).

Muutoin karakteriseeraa, niinkuin on tunnettu, tätä stationia

runsas lannoitus. Maaperustan kovuuden, lannoituksen, var-

jostuksen sekä myöskin kosteuden mukaan voimme eroittaa

siitä kolme eriluontoista kasvipaikkaa:

a) Pihoilla eli kartanoilla (propatula juxta domos)

ovat tavallisia ja runsaita (8 -7):

Carura carvi, Polygonum aviculare, Poa annua.

Tavallisia ja valtavia (6—5) ovat:

Leontodon autumnalis, Taraxacum ofjicinale

(valt.— vähäv.j,

sekä vähävaltaisia:

Stellaria graminea, Plantago major, Poa pratensis. .

Trifolium repens.

Etelä-osassa aluetta kasvaa tavallisena ja valtavana

(G—5) Capsella hursa-pastoris sekä paikotellen tai jokseen-

kin tavallisena ja valtavana Artemisia ahsinthium ynnä har-

vinaisena ja vähävaltaisena Fotentilla argentea, joista Ca-

psella hursa-pastoris kasvaa myös pohjais-osassa aluetta pihoilla

tavallisena, vaikka vähävaltaisena. Tavallisena ja runsaana
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tai valtavana kasvaa alueen pohjais-tienoolla Älopecurus pra-

tensis var. nigricans sekä varsinkin Wenäjän puolella paiko-

tellen ja vähävaltaisina Geranmm prateme ja Chcerophyllum

Frescotii.

p) Tienvieret (margines viarum). Tienvierissä kas-

vaa tavallisena ja runsaana Foa annua; tavallisia ja valtavia

ovat siellä:

Taraxacum ofjicinale, Plantago major, (Poa pratensis).

Leontodon autumnalis, (Agrostis vidgaris).

Tavallisia, vaan vähävaltaisia, ovat:

Stellaria graminea, Hieracium ccesium, Juncus hvfonius.

Trifolium repens, H. rigidum,

Paikotellen tavataan:

Erigeron acris, Gnaphalium sylvaticum,

sekä satunnaisesti:

Geranium sylvaticum, Ruhus arcticus, Äsplenium filix-feminä.

Rosa cinnamomea, Polystichum spinidosv/m.

Etelä-osassa aluetta ovat tavallisia ja vähävaltaisia li-

säksi vielä: Capsella btirsa-pastoris, Fragaria vesca, Alche-

milla vulgaris, Chrysantliemmn leucanthemum, Hierachim pi-

losella, H. suecicum ja Sagina procumbens. Paikotellen ta-

vataan: Gnaphalmm uUginosum, Oirsmm lanceolatum ja Ca-

rex leporina, sekä harvinaisina tai satunnaisesti: Lepigonum

rithrum, Potentilla norvegica ja Sderanthus ammus.

7) Huoneiden-vierustat (loca cfomihis adjacentia) e-

roavat kahdesta edellisestä kasvipaikasta varsinkin varjostus-

asteellaan, joka siellä on 2 (suojattu) sekä kosteus-asteellaan,

joka on 4 (hikevä). Tavallisena ja runsaana kasvaa huonei-

den vierustoilla Triticum repens ja jokseenkin tavallisena

myös Bubus idceus, sekä multaisemmilla paikoin Stellaria me-

dia tai Chenopodium alhum. Tavallisia, vaan vähävaltaisia

tai valtavia, ovat myös:
Ranunculus repens, Achillea millefolium, Poa trivialis,

Epilobium angtisti/olium, Rumex domesticus, P. pratensis.

Carvm carvi.

Harvinaisia tai satunnaisia ovat:

Tripleurospermum inc- Phleum alpinum.

dorum.
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Etelä-osassa aluetta kasvaa huoneiden-vierustoilla ta-

vallisena ja runsaana myös Urtica urens ja U. dioica sekä

valtavana Polygoniini lapathifolium ; paikotellen tavataan An-
thriscus sylvestris ja satunnaisesti Artemisia ahsinthium ynnä

Salix fragilis. Harvinaisena kasvaa näistä samallaisilla pai-

koilla myös pohjais-osassa aluetta Urtica dioica ja sen toi-

sinto inermis sekä vielä lisäksi [Stellaria horealis]^ Chcero-

l^hyllum Prescotii ja Veronica longifolia.

15. TViljelykset (culta).

Viljelysmaat ovat alueella kemialliselta laadultaan joko

pii' tai saviperäisiä ja fysilliseltä luonnoltaan joko multaa

hienoa hietaa tai savikkoa. Kosteus-aste on niillä 3 tai 4

(kuivanpuoleinen tai jokseenkin hikevä) ja varjostus-aste 2

tai 1 (suojattu tai aukeaj. Me eroltamme niistä kaksi kas-

vipaikkaa:

a) Pellot (agri). Pelloissa kasvaa yli koko alueen

tavallisena ja runsaana Spergula arvensis, sekä valtavana

Silene inflata ja Galeopsis tetraJiit, ynnä vähävaltaisina

:

Banunculus repens, Stellaria media, Galeopsis versicolor,

Viola tricolor var. ar- Cerastium vulgatum, Chenopodium album,

vensis, Myosotis arvensis, Poa trivialis.

Satunnaisesti tavataan vielä Stellaria graminea sekä

harvinaisena pohjais-osassa aluetta Avena fatua.

Etelä-osassa aluetta ovat tavallisia ja runsaita (8—7)
vielä seuraavat lajit: Brassica campestris, Cirsium arvense, ja

Apera spica-venti, sekä valtavia (6—5): Baphanus rapha-

nistrum, Erysimum cheiranthoides, Capsella hiirsa-pastoris,

Thlaspi arvense, Galium aparine var. infestum, Tripleuro-

spermum inodorum, Centaurea cyamis, Polygoniini lapathifo-

lium var. incamim ja P. convolviäiis ; tavallisia ja vähäval-

taisia ovat: Fumaria offlcinalis, Gnaphalium uliginosum,

Crexns tectorum, Veronica serpyllifolia, Polygonum lapathifo-

liiini ja Eqvisetiini arvense. Paikotellen ja vähävaltaisina ta-

vataan: Arabis Thaliana, Lithospermum arvense, Melandrium

jjratense ja Lolium linicola^ sekä harvinaisina: Sinapis ar-

vensis, Arabis suecica, [Barharra stricta (kesannolla)], Ca-
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melina satim, C. fcetida, Ägrostemma githago, Ervum hirsii-

tum, [TrifoUum hyhridum (kylvöheinikössä)], Anthemis tiiic-

toria ja Lapsana communis.

Näistä ovat myöskin pohjais-osassa aluetta tavallisia,

vaikka vähävaltaisia, seuraavat: Brysimum cJieiranthoides^

Capsella hursa-pastoris, Thlaspi arvense, GaUiim aparine var.

infestum, Tripleurospermum inodoriim, Folygoniim convolvu-

las (jtav.) sekä Crepis tecforum (jtav. ja yksinäinen). Pai-

kotellen ja vähävaltaisina tavataan Centaurea cyanus, Cir-

mum arvense ja Eqvisetum arvense, sekä harvinaisina ja vähäval-

taisina Brassica campestris, Arahis Thaliana, Lithospermum

arvense ja Apera spica-venti. Paitse näitä kasvaa lisäksi ta-

vallisina ja usein myös runsaina: Ghceropliyllum Frescotii^

Cardtitis crispus ja Eqvisetum sylvaticum.

(3) Istutusraaat (horti) (niihin luettuina perunamaat,

kukkais- ja kaali-lavat, y. m. s.). Tavallisia ja runsaita ovat

tällä kasvipaikalla Stellaria media ja Chenopodmm alhiim

sekä Galeopsis tetrahit (runs. — valt.); tavallisia, vaan vähä-

valtaisia, ovat:

Capsella hursa-pastoris, (Spergula arvensis), Galeopsis versicolor,

(Erysimum cheiranthoi- (Viola, tricolor var. Myosotis arvensis,

des), arvensis), Poa pratensis,

Thlaspi arvense, (Tripleurospermum ino- P. annua,

(Cerastium vulgatum), dorum), P. trivialis.

Etelä-osassa aluetta ovat tavallisia ja valtavia lisäksi

Anthriscus sylvestris, Galium aparine var. infestum, Fo-
lygomtm lapathifolinm ja TJrtica urens, sekä vähävaltaisia

Fumaria officinalis (joskus valt.), Folygonum convolvidus ja TJr-

tica dioica, ynnä harvinaisia tai satunnaisia Rajyhanus raphani-

strum, [Trifolium hyhridum], Erodium cicntarhim, Sonehns ole-

raceus, S. asper, Lamimn piirjmremn (valt.).

Myöskin pohjais-osassa aluetta kasvaa näistä joks. ta-

vallisena, vaan vähävaltäisenä, Galium aparine var. infestum

ynnä paikotellen Folygonum convolvidus ja harvinaisina An-
thriscus sylvestris sekä Urtiea dioica. Pohjais- ja varsinkin

itä-osassa aluetta kasvaa tavallisena ja valt. — nms. lisäksi.

Sonchus arvensis ynnä alueen itä-osassa satunnaisesti Gera-
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niuni sylvaticum ja Chcerophyllum Prescofii sekä harvinaisena

polijais-osassa Mtjosotis sparsiflora.

IL Vesiperäiset aukeat maat (stationes apricae subaqvosa').

a) Lannoitetulla perustalla (fundo stercorato).

16. Kosteat paikat asuntojen luona (loca hiimida cultorum).

Kemialliselta laadultaan on maa tällä kasvipaikalla joko

pii- tai saviperäistä ja fysilliseltä luonnoltaan joko hietasoraa,

hienoa hietaa, multaa tai savikkoa. Kosteus-aste toisintelee-

siellä 6—8:aan (kostea — märkä) ja varjostus-aste 1—2:een

(aukea—-suojettu).

Tavallisina kasvavat tällä stationilla yli koko alueen: Ra-

nunculus repens, Rumex domesticus ja Juncus hufonius (valt.),

sekä harvinaisina tai satunnaisesti Nastartium xyaliistre ja

Phienm cdpimim.

Etelä-osassa aluetta ovat tavallisia lisäksi Gnaphcdmm

idiginosum, Veronica serpijllifolia, Fohjgonum amphibimn var.

terrestre (valt.) ja Älopecurus fidvus (valt.), sekä harvinaisina

Volygonum kydropiper (valt. — runs.) ja Älopecurus genicu-

latiis, joista Veronica serpyllifolia ja Fohjgonum amplähium

var. terrestre (sekä Älopecurus fulvus') kasvavat myös pohjais-

osassa aluetta harvinaisina. Jälkimäisellä seudulla tavataan

johonkin määrin satunnaisesti lisäksi Eriopliorum capitatum.

b) Lannoittamattomalla perustalla (fundo haud stercorato).

a Substraatti pääasiallisesti anoigaanillinen (substrato pra^-

cipue anorganico).

1) Kosteat aukeat maat (loca aprica humida)..

17. Rannat (littora).

Rannoilla on maa kemialliselta laadultaan joko pii- tai

saviperäistä ja saattaa fysilliseltä luonnoltaan tarjota kaikivia

niitä erillaisuuksia, jotka edellä ovat luetellut (s. 4). Kosteus-

aste toisintelee niillä noin (3 ja 7 paikoilla (kostea— märkä)

ja varjostus-aste 1—2:een (aukea — suojattu).

Yhtäpaljon kuin rannat toisintelevat fysillisiltä omai-

suuksiltaan, vaihtelee myös niiden kasvistokin. Ohimenemällä
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muutamia vähemmin tärkeitä omituisuuksia, eroitan niillä

seuraavat kolme muodostusta, nimittäin luhdat, ruohokot ja

pajukot.

a) Luhtia {cariceta littonmi) tavataan mataloilla, ta-

hmaisilla rannoilla, jotka kauan ovat tulvaveden alla. Kas-

visto on niillä melkein yksinomaisesti isojen saraheinäin

(Carkes) muodostama, jotka usein kasvavat korkeilla mät-

täillä, joiden välissä joko on paljas muta tai vähän sam-

malia, etenkin Hypnum fluitans^isi ja Sphagnum-ldijejsi. Toi-

tsinaan ovat ne vähemmin mättäisiä ja sarat johonkin mää-

rin sekoitetut ruohoilla, jolloin ne menevät yli kosteihin

niittyihin. Pensaista tavataan täällä tavallisina, vaikka vä-

liävaltaisina, Salix phylicifolia ja S. lapponum. Tavallisia ja

runsaita ovat Carex acuta ja C. veskaria; tavallisia ja valta-

via taas Caltha pahistris, Mem/anthes trifoliata ja Eqvisetum

fhiviatile. Tavallinen, vaikka vähävaltainen, on Junctts fili-

formis ja satunnaisia Scutellaria galerkulata sekä Digraphis

arundinacea.

Etelä-osassa aluetta kasvaa paikotellen runsaasti (8— 7)

(kirex strkta ja tavallisena sekä valtavana (6—5) G. ampid-

lacea, joka pohjais-osassa aluetta tavataan ainoastaan paiko-

tellen ja vähävaltaisena. Sen sijaan kasvaa pohjaisemmilla

seuduilla tavallisena ja runsaasti Carex aqvatilis sekä harvi-

naisena ja vähävaltaisena C. turfosa ynnä satunnaisesti Salix

Lcestadiana.

p) Ruohoiset järvien ja puro|j en rannat selitän täs-

sä kumpaisetkin erikseen, sillä vaikka niiden kasvistot pääasi-

allisesti ovat samojen lajien muodostamia, tavataan edelli-

sillä kuitenkin useita kasveja, jotka eivät menesty purojen

rannoilla, ja lisäksi on jälkimäisillä löytyvä sekoitus muiden

stationein kasveista luonnetta, jota ei kohtaa järvien ran-

tain kasvistolla. ,.;;^/-<.

Savisilla järvien rannoilla (littora Zacmtm;, jotka ai-

noastaan kuivemmilla vuoden-ajoilla kohovavat vedestä, ovat

tavallisia ja valtavia (6—5) Ranunctdus flammida var. re-

pfans, Jimcus filiformis ja Hcleocharis p>(-^^ustris ; tavallisia ja

vähävaltaisia ovat CaUitriche verna var. miyiiima, Juncus ai-
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2niiiis ja Alopemirus fulvus. Satunnaisesti tai harvinaisina

tavataan Nastnrtium palustrc, Callitriche verna ja Veronica

serpyllifolia. Etelä-osassa aluetta kasvaa tavallisena ja val-

tavana lisäksi vielä Heleocharis acicidaris, sekä paikotellen

ja vähävaltäisenä Junciis articulatus^ ynnä harvinaisina tai

satunnaisesti Suhidaria aqvatica, Elatine htjdropiper, E. tri-

andra, BidUarda aqvatica, Juncus supinus ja Alopecurus

genicidatus, joista myös pohjais-osassa aluetta kasvaa harvi-

naisena ja jokseenkin vähävaltaisena Heleocharis acicidaris.

Ainoastaan jälkimäisellä seudulla ovat harvinaisina ja jok-

seenkin vähävaltaisina (4) sitävastoin tavatut Stellaria cras-

sifolia ja Triglochin palustre.

Hieta-peräisillä tai soraisilla järvien rannoilla ') ovat

tavallisia, vaikka vähävaltaisia, seuraavat:

Ranunculus repens, Galium palustre, C. Jili/ormis,

R.fiammrda var. reptans, G. uliginosum, C. vesicaria,

Caltha palustris, Menyanthes trifuliata, Calamagrostis stricta,

Cardamine pratensis, Naumhurgia thyrsijiora, Agrostis stolonifera,

Parnassia palustris, Juncus alpinus, A. canina,

Comarum palustre, J.filiformis, Eqvisetum fluviatile var.

Angelica sylvestris, Carex acuta, limosum.

Paikotellen ja vähävaltaisina tavataan:

Myosotis ccBspitosa, Carex Jlava, Selaginella spinulosa.

Rumiex domesticus, Poa serotina,

Harvinaisina tai satunnaisesti kasvavat:

(Batrachiumadmixtum?), St. palustris ^ var. Pedicularis palustris,

Nastxirtium palustre, glauca, Rumex hippolapathum,

Barharea stricta, Callitriche verna, Polystichum spinulosum,

Stellaria media, Veronica scutellata, Lycopodium selago.

Etelä-osassa aluetta ovat tavallisia ja valtavia (6—5)

lisäksi Lysimachia vulgaris, Polygonum ampthibium var. tcr-

rcstre, Heleocharis palustris ja Higraphis arundinacea, sekä

vähävaltaisia EpUohiiim palustre, Myosotis palustris, Mentlia

arvensis, Scutellaria galericulata, Alisina plantago, Juncus ar-

ticidatus, Heleocharis acicularis ja Carex ampuUacea. Paiko-

tellen tavataan Lythrum salicaria ja Peucedanum palustre

1) Ne saattavat kuitenkin johonkin määrin olla sekoitetut savella.
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sekä harvinaisina tai satunnaisesti Ranunculus lingva, Subu-

laria aqvatica, Elatine hydropiper, E. triandra, Bidliarda

aqvatica, Carcx stricta ja C. Oederi.

Näistä tavataan myös pohjais-osassa aluetta järvien

rannoilla paikotellen Epilohimn palustre, Scatellaria galeri-

cidata, Mentha arvcmis ja Carex ampullacea, sekä harvinai-

sina tai satunnaisesti Peucedanum palustre, Folygonum am-

pliibium var. terresire, Älisma plantago, Heleocharis palu-

stris (valt. — vähävalt.), H. acicidaris ja Digraphis arundina-

cea (valt. — vähävalt.). Tavallisia, vaikka jokseenkin vähä-

valtaisia, ovat lisäksi Bartsia alpina, Fingvimla vulgaris, Ca-

rex aqvatilis ja Enodium ccerideum, joista jälkimäinen tava-

taan rannoilla paik. myös etelä-seuduilla ja O. aqvatilis har-

vinaisena. Paikotellen ja vähävaltaisina kasvavat: Alehe-

milla vulgaris (joskus valtava), Angelica archangelica, Scep-

trum carolinum, Pingvicida alpina, Eriopliorum capitatum (val-

tava—runsas) ja Carex Buxhaiimii (sekä Calamagrostis p)]irag-

mitoides). Satunnaisesti tai harvinaisina kasvavat TrolUus

eiiropceus, Lathjrus pahistris, Stellaria crassifolia, Sagina no-

dosa, Silene tatarica, Potentilla tormentiUa, Geiim rivale, Ga-

liiim boreale, Äster sihiricus, Veronica longifolia, {Primula

stricta), Scirpus pauciflorus, Carex alpina, C. turfosa, C. ca-

pillaris, Calamagrostis lapponica, C. stricta, Eqvisetum scir-

poides.

Puu- ja peiisaslajeista ovat koko alueella tavallisia Äl-

nus incana, Salix phylicifolia ja S. lapponum; satunnaisesti

tavataan Betula glutinosa, B. nana, Sorbiis aucuparia, Rham-

niis frangida, Vihurnum opidus, Ahies excelsa, Salix nigri-

cans, S. pentandra ja S. caprea, ynnä etelämmässä Pinus

sylvestris. Pohjaisessa taas on tavallinen Salix Ltestadiana

sekä harvinainen S. kastata.

Purojen rannoilla (ripce rividorum) tavataan paitse

varsinaisia rantakasveja myös koko joukko lehtoin kasveja

sekä, niinkuin järvienkin rannoilla, useita kosteiden niittyjen

kanssa yhteisiä lajeja. Tavallisia, vaan enemmän tai vähem-

män vähävaltaisia, ovat:

Ranunculus repens, Caltha palustris, Spircea uimaria (valt. —
vähävalt.}.
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Cardarnine pratensis, G. vliginosv.ni.

Viola epipsila,

Pamassia palustris,

Comarum palustre,

Angelica sylvestris,

Gnlium palustre.

Crepis paludosa,

Menyanthes trifoliata,

Naumhvrgia thyrsifiora

(valt.— vähävalt),

Juncus filiforvnis,

Carex vulqaris.

C. acnia (valt. — vähä-

valt),

C. coespitosa,

C. vesicaria (valt.— vähä-

valt.),

Agrostis canina,

(A. stolonifera)

.

Paikotellen ja vähävaltaisina tavataan:

Rnmincuhis fiammxila Myosotis ccespitoso, Rxnnex domesticvs.

var. reptaiis.

Harvinaisina tai satunnaisesti kasvavat:

Thalictriim fiavnm,

Nasturtium palustre,

Stellaria palustris,

Cicuta virosa,

Golium trifidum,

[Tvssilago farfara].

Veronica scufellata,

Rumex hippolapathum,

Sparganium simplex,

Calla palustris,

Carex Jlava,

Hierochloe horealis,

Poa serotina.

P. trivialis,

Melica nutans,

[Triticum caninumj,

Polystichum, spinulosimr,

Lycopodimn selago,

Selaginella spinulosa.

Aineen etelä-osassa ovat tavallisia ja vähävaltaisia, paitse

edellä luetellut, vielä seuraavat: Viola pahistris, Epilohium

palustre, 3Iyosotis pahistris, Sciddlaria galericidata, Carex

anipullacea, Digrapliis arundinacea (valtava — vähävalt.) ja

Calamagrostis lanceolata. Paikotellen kasvavat Feiicedanmn

jxdustre, Mentha arvensis ja Lysimachia vidgaris; harvinai-

sina tai satunnaisesti tavataan seuraavat: Ranuncidus lingva,

Gicida virosa, Heleocharis pahistris, Scirjnts sylvaticiis, Carex

stellidata, C. elongata, C. stricta ja Alopeciirns fidvtis (sekä

Lycopodimn immdatiim) .

Pohjais-osassa aluetta tavataan näistä purojen rannoilla

paikotellen Epilohium j^cihistre ja ScnteUaria galericidata sekä

harvinaisina Feucedammi p>alustre, Mentha arvensis, Carex

ampidlacea, Digraphis arundinacea sekä Calamagrostis Jan-

ceolatai?). Tavallisina kasvavat siellä lisäksi seuraavat: Fin-

gvicida vidgaris (jtav.). Carex aqvatilis (valt. — vähävalt.),

C. junceUa (valt. — vähävalt.), Calamagrostis phragmitoides

(valt. — vähävalt.) ja Enodium ccendeuin (valt. — vähävalt.),

sekä paikotellen: Saussiirea alp»ina (paik. — harv.), Sceptnim

mrolinvm, Fingvicida aJpina, Carex Biixha^imii (harv. — paik.),
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ynnä harvinaisina tai satunnaisesti: Batrackium admixtuni^

Thalictrum Jcemense, Trollius europceus, Fhaca frigida, Al-

chemilla vulgaris, Geum rivale, Midgedium sibiricum, Vero-

nica longifolia, Eriophorum capitatum, Carex turfosa, C. ca-

pillaris ja C. IcBvirostris, joista etelä-osassa aluetta tavataan

tällä stationilla paikotellen Calamagrostis phragmitoides, Eno-

diiim ccEndetim (joks. vähäv. — valt.) ja.^ Carex jtincella (paik. ?),

sekä harvinaisina ja vähävaltaisina Carex aqvatilis (joks.

vähäv.), C. fdirfosa ja C. Buxhaumii.

Puu- ja pensaslajeista kasvaa purojen rannoilla tavalli-

sena Sdlix pliylicifolia, [Ahies excelsa, Alnus incana ja Bc-

tula glutinosa], sekä paikotellen Sorbns aucuparia, Prunus

padus, Rosa cinnamomea ja Salix nigricans ynnä etelä-osassa

aluetta Rhamnus frangiäa, Salix pentandra, S. aurita ja S.

cinerea, joista Rhammis frangida (ja Salix pentandra) kas-

vaa harvinaisena myös alueen pohjais-osassa. Alueen etelä-

seuduilla kasvaa harvinaisena lisäksi Vibtirmcm opulus. Poh-

jais-osissa aluetta taas kasvaa tavallisena Salix lapponum

ynnä paikotellen S. Lcestadiana sekä harvinaisina Bibes ru-

hrum, B. nigriim, Lonicera xglosteum, Salix fmmarcMca, S.

versifolia, S. myrtiUoides ja S. myrsinites, joista Salix lappo-

num kasvaa purojen varsilla myös etelä-osassa aluetta jok-

seenkin tavallisena tai paikotellen.

7) Pajukkoja (^a^ice^a ??Y^örwm) tavataan isompia varsin-

kin jokien varsilla pohjais-osassa aluetta. Runsain pajulajeista on

niissä usein Salix lapponum taikka sitten S. phylicifolia. Niiden

seassa kasvaa tavallisesti myös S. myrtilloides\'a. sekä paiko-

tellen S. Lcestadiana' Si ynnä harvinaisina S. versifolia' a,, S. ka-

stata' a. (toisinaan jokseenkin runs.) ja Bhamnus frangula'a.

Varpukasveista ovat tavallisia, vaikka jokseenkin vähävaltai-

sia (tai valtavia), Betula nana ja Myrtillus uliginosa. Heinä-

ja ruohokasvistot ovat vähävaltaisia ja edustetut seuraavilla

lajeilla:

Comarum palustre, Eriophorum angustifo- Eqvisetum Jluviatile

Menyanthes tri/oliata, lium, var. limosum.

Carex filiformis,
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18. Kosteat niityt {prata Juonida).

Kemialliselta laadultaan ovat alueen kosteat niityt joko

pii- tai saviperäisiä ja fysilliseltä luonnoltaan paksun mul-

takerroksen alla, jota syvemmälle niiden ruohoin ja heinäin

juuret tuskin tunkevat, joko hietasoraa ')?), hienoa hietaa

(V) tai savikkoa. Kosteus-aste on niillä G— 7 (kostea —
märkä) ja varjostus-aste 1 (aukea). ^^^^-^t^^-.^''--^)

Heinäkasvisto on kosteilla niityillä jokseenkin yhtämit-

tainen tai runsas (9—8) sekä varsinkin pienilehtisten sara-

heinäin ynnä vähempien gramineien kasviston-muotoa, ja ruo-

hokasvisto on niillä valtava tai vähävaltainenkin (6—4). Kui-

tenkin tavataan, varsinkin rannoilla, niistä toisinto, jossa sa-

raheinäin sijan suurimmaksi osaksi on ottanut ruoho Jnncm-

muotoa. Sammalkasvisto on niillä tavallisesti runsas (8—7)

ja varsinkin Hupniim- tai Polytrichiim-\sijien muodostama

[Hypnum fluHans^m, H. cordifolmm^m^ FolyhicJmm strictumm

J/nmm-lajien, Sphagnum o.ctdifolium'\\\ S2)h. sqvarrosum'm,

Aidacomnion palustn'\\ ja Climacium dendroides^en) ; toisinaan

on se kumminkin ainoastaan vähävaltainen, jolloin heinäkas-

viston useimmiten muodostaa typpäissä kasvavat Carex jun-

cclla tai C. ccespitosa. Pensaskasvisto on niillä valtava (6—ö)

tai vähävaltainen.

Ruohoista ja heinistä ovat tavallisia ja runsaita (8—7)

:

Juncus filiformis, C. vulgaris, Agrostis vulgaris,

Carex canescen?, C. ccespitosa, (paikotel-

len runsas),

jotka joko kukin yksinään vallitsevat isommilla aloilla tahi

kasvavat sekaisin, varsinkin kaksitellen. Tavallisia ja valtavia

(6—5) ovat:

Comarum palustre, Eriophorum angustifo- Carex fiava,

lium, Calamagrostis stricta.

Tavallisia, vaan vähävaltaisia, ovat seuraavat:

Ranunculus repens, Caltha palustris, Ruhus arcticus,

R. acris, Viola epipsila, Spircea uimaria.

') Tarkempia rauistiinkirjoituksia niiden fysillisestä luonnosta ei

minulla ole.
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Galium palustre, Trichophorum alpimnn, Aira ccespitosa,

<j. idiginosum, Carex veäcaria, Festuca rubra,

Menyanthes trifoliata Nardus stricta, [Poa pratensisj.

(joskus myös valtava), Phlevm alpinum,

Paikotellen ja vähävaltäisinä tavataan seuraavia:

'Cardamine pratensis,

Parnassia pahistris,

Angelica sylvestris,

Cirsium heterophyllum,

Crepis paludosa,

Polygonum viviparum,

Orchis mactilata,

Eriophorum gracile.,

Carex dioica,

C. chordorrhiza,

C. sparsifiora (joskus

valtava),

C. acnta,

C. irrigua,

Agrostis stolonifera,

Selaginella spinulosa

(joskus valtava).

Harvinaisia tai satunnaisia ja vähävaltaisia ovat seuraavat:

Thalictrum fiaviim,

Lychnis Jlos-cuculi,

Stellaria pahistris,

Oeranium sylvaticum

(mättäillä),

Trifolium pratense,

Tr. repens,

Galium trifidum,

Solidago virgaurea

(mättäillä),

Hieracium pubescens,

//. vulqatum,

H. rigidmn,

Leonlodon autum/naU?,

Taraxacum officinale,

Rhinanthus minor,

Rtimex hippolapathrim.

Majanthemum hifolium,

CoraUorrhiza innata,

Liizula multijlora,

[Jimcus hufonius, asun-

non luona],

Trichopliorum ccespito-

sum.

Carex loliacea,

C globularis,

C. limula,

Anthoxanthum odoraUim,

Eierochloe borealis,

Aira jlexuosa,

Poa serotina,

P. pratensis,

Eqvisetum limosum,

E. arvense var. nemo-

rosum,

Struthiopteris germanica

.

Etelä-osassa aluetta ovat tavallisia ja usein myös val-

tavia (6—5) lisäksi vielä seuraavat: Banimculus auricomus,

Viola paliistris, Pedicularis pahistris, Carex stellulata (jos-

kus valtava) ja G. ampidlacea, sekä vähävaltaisia Trifolium

spacliceiim, Epilohium palustre, Cirsium palustre, Hieracium

succicum ja Calamagrostis lanceolata. Paikotellen ja vähä-

valtaisina tavataan Feucedanum palustre, Hieracium pseudo-

Blyttii (mättäillä), Ccirex Oederi ja C panicea (ynnä C.pal-

lescens)^ sekä harvinaisina tai satunnaisesti seuraavat: Stel-

laria longifolia, Hieracium fennicum, H hrachycephalum, H
neglectum, H pratense, H. Jcarelicum, Lysimachia vulgaris,

Rumex acetosa ja Heleocharis pahistris.

Pohjais-osassa aluetta tavataan näistä kosteilla niityillä

paikotellen ja vähävaltaisina : Eanuncidus auricomus, Pe-

dicularis palustris (paik. — harv. ?) ja Carex ampullacea, sekä

harvinaisina Viola palustris, Epilohium palustre ja Peuceda-
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niim palustre. Tavallisena ja runsaana (8—7) kasvaa siellä

lisäksi Carex juncella sekä vähävaltaisena Calamagrostis

phragmitoides ja Eqvisetum palustre. Paikotelien ja vähä-

valtaisina tavataan Trollius europceus, Saiissurea alpina,

Sceptnim caroUnum^ Eriopliorum capitatum (joskus valtava),

Carex aqvatiUs ja Eqvisetum pratense sekä harvinaisina tai

satunnaisesti Stellaria dlpestris, AlchemilJa vidgaris, [Chcero-

pJiyllum Prescotii], Petasites frigida, MuJgedium sibirieum,

Veronica longifolia, Gymnadenia conopsea, Carex Buxhaumii,

C. turfosa, C. capillaris ja Calamagrostis lapponica. Myöskin

etelä-osassa aluetta tavataan näistä kosteilla niityillä paiko-

tellen Carex juncella, Calamagrostis phragmitoides ja Eqvi-

setinn palustre sekä harvinaisena Carex aqvatiUs.

Puista ja pensaista ovat Salix phylicifolia ja Betida glu-

finosa tällä stationilla tavallisia yli koko alueen ja myös S. nigri-

cans koko tavallinen ynnä S. versifolia harvinainen. Etelä-

osassa aluetta kasvaa tavallisena lisäksi S. cinerea, koko ta-

vallisena S. aurita, sekä paikotellen S. pentandra. Alueen

pohjais-osassa taas kasvaa S. lapponum tavallisena ja S.

Lcestadiana paikotellen, sekä harvinaisina >S'. kastata ja S.

myrtilloides. — Varpukasveista on tällä kasvipaikalla tavalli-

nen 31yrtillus tdiginosa.

2) Märät aukeat maat (loca aprica uda).

19. Hete-niityt (prata suhidiginosa).

Heteniityt ovat alueella kemialliselta laadultaan, minun

tieteni, ainoastaan pii-peräisiä ja fysilliseltä luonnoltaan mul-

taa paksuna kerroksena, jonka alta ne luultavasti saattavat

olla joko hietasoraa tai hienoa hietaa (?). Kosteus-aste toi-

sintelee niillä 7—6:een (märkä — kostea) ja varjostus-aste

on niillä 1 (aukea).

Sammalkasvisto on hete-niityillä aina keskeymätön (10)

ja varsinkin seuraavain lajien muodostama: Spliagnum acu-

tifolitim^m [Sph. palustre'n^ Sph. recurvum^m]^ Aulacomnion

palustre\ Paludella sqvarrosa'n, Hypnum Blandowii'n, H.

stellatum^m, H. nitens^m^ H. stramineum'in, H. vernicosum''m,

H. exannidatum''in ^ ilft^mm-lajien, Bartramia fontana'n^ Meesia-
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lajien, Polytrichum strictum'm^ y. m. Heinäkasvisto on ta-

vallisesti jokseenkin runsas (7) ja varsinkin harvaan kasva-

vien pienilehtisten saraheinäin tai vähempien scirpeien muo-

dostama. Ruohokasvisto on silloin useimmiten ainoastaan

valtava (6), vaan toisinaan on se runsaampi kuin heinäkin ja

edustettu silloin varsinkin Eqvisettim palustre^llai, Menyan-

thes trifoliata^llsL, Comarum palustre'\\a, Pedicularis palu-

5fm'ella, Spiraea ulmaria^llai tai joillakuilla muilla. Heinistä

ja ruohoista, joista väliin yksi laji väliin toinen valtaa, ovat

yleensä kumminkin tavallisia ja jokseenkin runsaita:

Menyanthes trifoliata, Carex dioica,

Trichophorum alpinum, C. vulgaris.

Tavallisia ja valtavia (6—5) ovat:

Comarum palustre,

Spircea uimaria (valta-

va — vähävalt.),

Eriophorum gracile,

Trichophorum ccespito-

sum,

Carex chordorrhiza,

C. canescens,

C. fiava (valtava —
hävalt.),

C. limosay

C. irrigua.

Tavallisia, vaan vähävaltaisia, ovat:

Viola epipsila,

Parnassia palustris,

Ruhus arcticus,

Galium palustre,

G. uliginosum.

Orchis maculata,

Juncus filiformis,

Eriophorum vaginatum,

E. angusti/olium.

Paikotellen ja vähävaltaisina tavataan:

Pyrola minor,

Rhinanthus minor,

Melampyrum pratense,

M. sylvaticum,

Polygojium viviparum,

Lugula multijlora.

Harvinaisia tai satunnaisia ovat:

Ranunculus auricomus, Dr. longi/olia,

Rubus chamcemorus,

Angelica sylvestris,

Cirsium heterophyllum,

Crepis paludosa,

HieraÖAJim, vulgatum.

R. acris,

Barharea stricta,

Stellaria graminea,

Cerastium vulgatmn,

Drosera rotundi/olia.

Geranium sylvaticum,

Trifolium pratense,

Tr. repens,

Rubus saxatUis,

Eqvisetum palustre.

C. filiformis (toisinaan

valtj,

JSardus slricta

(valt. — vähävalt.),

Calamagrostis stricta,

Agrostis canina,

Eqvisetum limosum.^

Carex paucijflora,

C. vesicaria,

Eqvisetum sylvaticum,^

Selaginella spinulosa.

Carex ccespitosa (Joskus

valtava),

Phleum alpinum,

Poa pratensis,

Aira ccespitosa,

Festuca rubra.

Montia fontana,

Hieracium murorum,

H. rigidum,

Solidago virgaurea,

Taraxacum ofpiinale.

EpUobium angusti/olium, Lcontodon autumnaliSf
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Pyrola rotundi/olia, Orchis incarnaia, C. loliacea,

Euphrasia officinalis, O. Traunsteineri, Anthoxanthum odoratv/m
,

Naumburgia thyrsijlora, Carex pauci/lora, JSierochloe borealis,

Trientalis europoea, C. teretiuscula, Festtica ovina.

Luzula pilosa.

Etelä-osassa aluetta ovat näihin lisäksi tavallisia ja ii-

sein jokseenkin runsaita (7) Pedicularis palustris ja Carex

stellulata, sekä vähävaltaisia Viola palustris^ Epilohium pa-

lustre ja Cirsium palustre. Paikotellen tavataan vielä Tri-

folium spadiceum, Potentilla tormentilla, Peucedanum palu-

stre, Hieraciiim pseudo -Blyttii, H. suecicum ja Calamagrostis

lanceolata, sekä harvinaisina tai satunnaisesti Vicia cracca,

Hieracium umbellatum ja Prunella vulgaris.

Myöskin pohjais-osassa aluetta tavataan näistä harvinai-

sina Carex stellulata, Epilohium palustre, Pedicularis palustris ]du

Peucedanum palustre (sekä paikotellen Potentilla tormentilla ^).

Niitä paitse kasvaa siellä tavallisena ja valtavana (6—5)
Carex juncella ja Enodium cceruleum (joskus jokseenkin run-

sas), sekä vähävaltaisena Calamagrostis phragmitoides. Pai-

kotellen tavataan lisäksi Geum rivale, Saussurea alpina^ Pm-
gvicula vidgaris, Bartsia alpina, Cceloglossum viride, Gymna-

denia conopsea, Carex sparsiflora ja Eqvisetum scirpoides,

sekä harvinaisina Trollius europceus, Angelica archangelica,

Triglochin palustre, Tofieldia borealis, {Gymnadenia albida?)

Eriophorum latifolium, Scirpus pauciflorus^ (Carex capitata?),

(C. paradoxa?), (C vitilis?) ja Carex alpina. Myöskin alu-

een etelä-osassa tavataan näistä heteniityillä tavallisena vaikka

vähävaltaisena Enodium cceruleum sekä harvinaisina {Geum

rivale?), Pingvicula vulgaris, Gymnadenia conopsea, Carex

sparsiflora, C. juncella ja Calamagrostis phragmitoides.

Varpukasveista kasvaa tällä stationilla tavallisena ja u-

sein myös valtavana (6) Oxycoccus palustris sekä vähävaltaisina

Myrtillus uliginosa^ Oxycoccus microcarpus ja Empetrum ni-

grum, ynnä paikotellen Andromeda polifolia, Ledum palustre^

Myrtillus nigra, [Vaccinium vitis-idcea] ja Betula nana. Puu-

ja pensaskasveista ovat tavallisia Betiäa glutinosa ja Salix

1) Katso sen levenemisestä jäljessä seuraaraa luetteloa.
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phylicifolia; paikotellen tavataan Ahies excelsa, Juniperus

communis, [Pinus sylvestris] ja Salix nigricans sekä etelä-

osassa aluetta Salix cinerea ja S. aurita. Pohjais-seuduilla

kasvaa tavallisena lisäksi Salix lapponum sekä paikotellen

S. myrtilloides ynnä harvinaisina S, kastata ja S. myrsinites.

20. Hetteiden ääret {ripce fontiiim).

Kemialliselta laadultaan on maa tällä stationilla, minun

tieteni, alueella aina pii-peräistä ja fysilliseltä luonnoltaan

multaa sekä sen alta (soraa?) hietasoraa, karheaa hiekkaa

tai hienoa hietaa. Kosteus-aste toisintelee siellä 7—9:ään

(märkä — vetelä) ja varjostus-aste 1—3 (aukea— varjostettu).

Sammalkasvisto on hetteiden äärillä keskeymätön (10)

ja etupäässä J5r^Mm-lajien muodostama (Bryum I)uvalii'n,

Bartramia fontana^n^ ilfmwm-lajien, y. m.). Ruohokasvisto

toisintelee paljon runsaudeltaan ja on toisinaan vähävaltäinen,

varsinkin jos sammalikon alusta on liejuista, toisinaan taas

runsas ja pääasiallisesti muutamain sociaalein pienilehtisten

(tai pohjais-osassa aluetta hienojakoisten) ruohoin muodos-

tama. Heinäkasvisto on vähävaltainen. Tavallinen ja run-

sas tai valtava on tällä kasvipaikalla Montia fontana: taval-

lisia, vaan vähävaltaisia, ovat:

Comarum palustre, Carex dioica, Calamagrostis phragmi-

Epilohium palustre^ C. ccespitosa (joskus toides.

Crepis paludosa, valtava),

Paikotellen tavataan Poa trivialis sekä harvinaisina Bor-

harea stricfa, Stellaria xKilnstris ja Buniex liippolapatlmm.

Etelä-osassa aluetta kasvaa tavallisena lisäksi Cdla-

magrostis lanceolata sekä paikotellen Epilobium montaniim

ynnä harvinaisena Cicuta virosa. Pohjais-seuduilla taas on

tavallinen ja valtava Epilobium origanifoUum, ynnä taval-

lisia ja vähävaltaisia Stellaria borealis, Epilobium alpinum ja

Carex juncella. Paikotellen kasvaa jälkimäisellä seudulla vielä

Saussurea alpina, Eriophorum capitatum^ Carex alpina ja C
aqvatilis, sekä harvinaisina Stellaria crassifolia (runsas), Sa-

xifraga aizoides (valtava), Epilobium lineare, Pefasitcs frigida,

Eriophorum latifolium^ Seirpus pauciflorus, Carex capillaris

ja Cystopteris montana (runsas).
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21. Letot {paludes).

Maa on letoilla fysilliseltä luonnoltaan multaa (mutaa

ja sammalta) ja kemialliselta laadultaan pii-peräistä (kenties

joskus myös savi- tai kalkkiperäistä). Kosteus-aste vaihtelee

9—7:ään (vetelä— märkä) ja varjostus-aste on 1 (aukea) tai

joskus myös 2 (suojattu).

Maan hedelmällisyyden, vetisyyden ja liejuisuuden, ke-

väisten tulvain ') runsauden ja kestävyyden ynnä kasviston^

formationin iän ja syntyperän 2) mukaan vaihtelee kasvisto

tällä stationilla erittäin suuressa määrässä. Vaikka nämät

muunnokset koskevat lettojen tärkeimpiä kasviston osia, näyt-

tää kuitenkin mahdottomalta eroittaa niillä useampia forma-

tioni-lajeja, sillä niin monimaiset ja epävakaiset ovat ne ta-

vat, joilla kasvit niillä yhtyvät. Tahdon tässä kuitenkin mai-

nita muutamat enimmin eroavat toisinnot, joita letoista alueella

tavataan, vaikkapa ne eivät olekaan tavallisempia tai ava-

rampia, kuin niitä yhdistävät välimuodot. Järvien rannoilla

tapaa joskus lettoja, joilla sammalkasvisto on hajanainen sekä

jokseenkin vähävaltainen ja maa sentähden paljasta ja mu-

taista harvaan kasvavien ruohojen välissä. Ruohokasvisto on

sellaisilla paikoilla valtava tai jokseenkin runsas (6—7) ja

pääasiallisesti Menyanthes trifoliata\ Comarum paUistren ja

Eqvisetum limosiim'm ynnä useiden niiden seassa kasvavain

vähävaltaisten ruohojen (osaksi myös rantaruohojen) muodos-

tama. Myöskin heinää ja vähempiä pajulajeja tavataan siellä

1; Lettojen yleisempi löytyminen Pohjais- Suomessa, kuin etelä-

osassa maatamme, lienee myös selitettävä paraastaan tulvain suuremman

runsauden kautta edellisellä seudulla. Että tulvat ainakin edistävät

lettojen muodostumista, siihen viittaa myöskin se seikka, että Sp?ia-

gnum^illsL peittyväin lettojen heinänkasvu saadaan paranemaan ja Sphagnum

heikkonemaan vedensalpauksilla, joiden kautta tulva niillä enennetään. —
Tämä on myös pohjais-osassa aluetta tavallisin niittyjen parannus- ja

valmistuskeino, ja seuduittain myös melkein ainoa. Sillä tavoin laitet-

tuja niittyjä kutsuu kansa siellä paiseiksi tai paiseniityiksi.

2) Ne saattavat nimittäin olla muodostuneet joko lampiloille tai

järvien, jokien eli purojen rannoille taikka muutoin vesiperäisille maille.
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vähävaltaisina. Kevätvesien peittämillä tasaisilla mailla ta-

vataan usein lujaperustaisia lettoja, joilla samaten paljas muta

on näkyvissä hajanaisesti kasvavien sammalten välissä, joi-

den edustajina varsinkin Hypnum fluitans ja H. exannulatum

ovat. Heinäkasvisto on niillä tavallisesti jokseenkin runsas

(7) ja etupäässä Carex ^ampullacea^n^ C. filiformis^en taikka

— varsinkin mättäillä, jos niin tahdomme nimittää niitä ma-

taloita vähän kuivempia täpliä, joilla Sphagnum pyrkii val-

taamaan — Trichophorum ccespitosurrCm tai Carex chordor-

rhirn^n muodostama. Toisilla letoilla, jotka ovat muodostu-

neet lampiloille tai järvien rannoille ja joilla keinuavan rah-

kan alla on runsaampi liejukerros, on sammalkasvisto jok-

seenkin yhtämittainen (9) tai keskeytetty mutaisilla lätäköillä

tahi kuljuilla, ja varsinkin Sphagnum cuspidatum''m muodos-

tama, jonka seassa kuitenkin siellä ja täällä tapaa pienem-

piä tai isompia aloja, joilla muutamat Hypnum-laLJit (etenkin

H. scorpioides) kasvavat. Sellaisilla soilla on heinäkasvisto

tavallisesti valtava (6) ja useimmiten Carex filiformis'en^ G.

ampidlacea'n ja C. chordorrJma^n muodostama. Paise-letoilla

on sammalkasvisto myöskin paikoin Hypnum-, paikoin 5^)Äa-

gnum-\si][Qn muodostama ja heinäkasvisto, joka vaihtelee run-

saudeltaan, joko pääasiallisesti Enodium caeruleum'm, jos maa

on hedelmällisempää, tai Trichophorum ccespitosum'm^ jos se

on laihempaa, muodostama. Näihin muotoihin voitaisiin vielä

lisätä rimmet, jotka kuitenkin katson soveliaammaksi lukea

seuraavaan stationiin.

Niinkuin heinä- ja ruohokasvistot saattavat letoilla vai-

hella runsaudeltaan, niin toisintelevat myöskin varpu- ja pen-

saskasvistot. Yleensä on kuitenkin varpukasvisto valtava

{Q—b), toisinaan myös runsaskin, vaan pääasiallisesti mata-

lien lamoavien lajien muodostama, varsinkin Oxycoccus-, An-

dromeda- ja Cassandra-mnotosi. Pensaskasvisto on yleensä

vähävaltainen, vaan paikkapaikoin runsaskin. Sammalkas-

viston muodostavat etupäässä Hypnum fluitans, H exannu-

latum, H scorpioides, H revolvens, H. vernicosum, H inter-

medium, H giganteum, H. stramineum, Sphagnum cuspidatunh
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Sph. palustre, Sph. acutifoUum, Sph. recurvum, Spli. suhse-

cundum, Sph. sqvarrosum, y. m.

Ruoho- ja heinäkasveista ovat letoilla tavallisia ja u-

sein runsaita (8— 7):

Menyanthes trifoliata, Tr. alpinum, C. chordorrhiza,

Trichophorum ccespito- Carex filiformis, Eqvisetum limosum.

sum.

Tavallisia ja valtavia (6—5) ovat:

Comarvm palustre, Carex dioica, C. irrigua.

C. limosa.

Tavallisia ja vähävaltaisia taas ovat seuraavat:

Orchis maculata,

Eriophorum gracile,

E. angusti/olium,

E. vaginatum.

Carex canescens,

C. vesicaria,

Eqvisetum palustre,

JSelaginella spinulosa.

Viula epipsila,

Drosera rotundifolia,

Dr. longifolia,

Parnassia palustris,

Comarum palustre,

Paikotellen kasvavat:

Cardamine pratensis, U. intermedia, Ägrostis canina (eten-

Drosera ohovata, (Scheuchzeria palustris), kin rantaletoUa),

Utricularia vulgaris, Juncus stygius, Calaniagrostis stricta,

Carex vulgaris.

sekä harvinaisina

Ranunculus repens

(rantaletolla),

Caltha palustris

(rantaletolla),

Stellaria palustris

(rantaletolla),

Ruhus arcticus,

Epilohium palustre,

Montia fontana,

Oalium trifdum,

Cirsium palustre.

Varpukasveista, pensaista ja puista ovat täällä tavalli-

sia Oxycoccus palustris, G. microcarpus, Ändromeda polifolia,

Myrtillus uliginosa, Cassandra calyculata, Empetrum nigrum,

Betula nana (varsinkin laiteilla), Salix myrtilloides ja S. lap-

ponum sekä S. phylicifolia ja Juniperus communis, ynnä sa-

tunnaisia tai harvinaisia Betula glutinosa, Pinus sylvestris

(rujostunut), Ledum palustre, Salix Lcestadiana, S. versifolia,

tai satunnaisesti:

Scutellaria galerieulata

(rantaletolla),

Trientalis europcea,

Nav/mhurgia thyrsifiora

(rantaletolla),

Rumex hippolapatkum

(rantaletolla),

Sparganium minimum,

Orchis incarnata,

O. Traunsteineri,

Juncus filiformis,

(Carex paradoxa),

C. teretiuscula,

(C. vitilis),

C. panicea,

(C. livida),

C. fi,ava,

C. acuta (rantaletolla)

Poa ser&tina (rantale-

tolla).
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S.pentandra (rantaletolla), Lycopodmm selago ynnä pohjais-

osassa aluetta S. myrsinites ja S. kastata.

Etelä-osassa aluetta kasvaa letoilla tavallisena ja run~

saana (8— 7) lisäksi Carex ampiillacea sekä vähävaltaisina

Feticedamim palustre, Pedicularis palustris ja Carex stellu-

lata ynnä paikotellen Cictita virosa ja Calamagrostis lanceo-

lata (rantaletoilla) sekä harvinaisina BhyncJiospora alba ja Ly-

copodium inundatum, joista myös Feucedanum palustre ja

Carex stellulata tavataan harvinaisina pohjais-osassa aluetta

sekä jokseenkin tavallisena, vaan vähävaltaisena, C. amptd-

lacea. Tällä jälkimäisellä seudulla ovat letoilla tavallisia myös

Potentilla tormentilla, Saussurea alpina, Bartsia alpina, Scep-

trum carolinum, Fingvicula vtdgaris, Tofieldia horealis ja ^-

nodmm cceruleum (runs.— valt.); paikotellen tavataan Petasi-

tes frigida, Pingvicula alpina, Eriophorum latifolium, Ca-

rex heleonastes, C. juncella Qsl Calamagrostis phragmitoides),

sekä harvinaisina EanuncuUis hyperhoreus, Geiim rwale,( Saxi-

fraga hirculus), Pingvicula villosa, Gymnadenia conopsea, E-
riophorum callithrix, E. capitatum (rantaletolla), Carex aqva-

tilis (rantaletolla), C. turfosa (rantalet.), C. eapillaris, Cala-

magrostis lapponica ja Eqvisetum scirpoides, joista Potentilla

tormentilla ja Pingvicida vtdgaris kasvanevat letoilla myös

alueen etelä-osassa harvinaisina ja Enodium cceruleum taval-

lisena vaan vähävaltaisena.

p Substraatti orgaanillinen (substrato organico).

1) Vetelät aukeat maat (loca aprica uda).

22. Nevat (spJiagneta aqvosa).

Ne stationit, joita nyt käymme tarkastamaan eroavat

edellisestä kasvipaikasta pääasiallisesti siinä, että niissä on

maaperusta Sphagnum^in muodostama^ ja siis orgaanillista laa-

tua. Letto-soissakin on tosin päällimäinen rahka orgaanillista

alkua, vaan siinä määrin sekoitettu mudalla, jonka muo-

dostamisessa anorgaanisella liejulla ja anorgaanillisiin osiinsa

jo hajonneilla kasvijätteillä on tärkeä osa, että voimme kut-

sua niiden kasviston substraatin vielä suhteellisesti anorgaa-



nilliseksi, jota vastoin se sekä nevoissa että rämeissä, kuten

tunnettu, on vielä mätänemättömäin sammalten muodostama

ja erittäin vähän sekoitettu anorgaanillisilla aineilla. — Kos-

teus-aste on varsinaisilla nevoilla 9 (vetelä) ynnä rimmeillä

10 (sangen vetelä), ja varjostus-aste on niillä 1 (aukea).

Se vetinen ja hyllävä tai vajottava muodostus, joka on

syntynyt niuinaisten lampien sammaltumisesta, niinkuin useista

kansa vielä tietää . kertoakin ja niinkuin niillä löytyvät kul-

jut ja silmät osoittavat, kutsutaan rimmeksi (sphagnetmn

suhpaludosum) ja on lettojen ja nevojen välimuoto, joka ra-

jatta menee yli jälkimäisiin ja muuttuukin silminnähtävästi

vähitellen nevaksi. Norrlin mainitsee kertomuksessaan Ää-

nisjärven-Karjalan lettomuodostuksista ') nevojen ja rämeiden

siellä syntyneen letoista, vaan ainoastaan osaksi näyttää laita

olevan sellainen alueellamme, kun nimittäin otamme letot

siinä merkityksessä kuin sen tässä olen tehnyt. Matalam-

milla soilla sekä sellaisilla syvemmillä (ainakin pohjais-osassa

aluetta), joihin ympäröiviltä ylevämmiltä mailta kokoontuu

liejua, on järjestys formationein vuorottelemisessa silminnähtä-

västi sellainen, jommoiseksi Norrlin sen selittää; vaan sy-

vemmillä soilla 2) näyttävät rimmet, ainakin eteläisemmässä

osassa aluetta, jossa minulla enemmän oli tilaisuus niitä

tarkastaa, olevan alkuperäisin muodostus, jota vastoin letot

menestyvät paremmin rannoilla ja mataloilla vesillä, jossa

niillä enemmän on anorgaanillista liejua tarjolla, niinkuin myös-

kin se seikka todistaa että suot usein^ keskeltä ovat rä-

mettä, rahkasuota, nevaa tai rimpeä, vaan laiteilta lettoa. Kui-

tenkin on jokien rannoilla laita johonkin määrin toisin; niillä

en nimittäin ole koskaan huomannut rimpeä, vaan ainoastaan

lettomuodostuksia ja vieläpä sangen syvilläkin vesillä, joka

näyttää olevan selittävä sen kautta, että juoksevat vedet kul-

jettamalla ruohoille ja heinille, jotka ovat lettojen pääkas-

visto, rannoilta huuhdottuja ravintoaineita, tarjoavat niille e-

dullisempia ehtoja, kuin syvemmät lammit, ja muutoinkin

1) Norrlin, Fl. Kar. Oneg., siv. 53.

2) Verta muutoin siv. 76.
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pääasiallisesti Sphagnum''m muodostama formationi olevan jo

mekaanillisistakin syistä niiden rannoilla mahdoton. Sään-

nöksi saamme siis, että kasvien ravintoaineista köyhemmillä

ja Sphagnum'iMq edullisemmilla vesillä on rimpi, vaan ra-

vintoaineista rikkaammilla letto alkuperäisin muodostus.

Sammalikon, joka rimmeillä niiden vetisyyden vuoksi on

harvallainen, vaikka keskeymätön (10), muodostavat Sphagnum-

lajit, varsinkin Sph. cuspidatum tai joskus sen kanssa Sph.

palustre. Heinäkasvisto on niillä valtava (6) ja pääasialli-

sesti Carex liniosa^n sekä C. ampullacea^n muodostama. Ruoho-

ja varpukasvistot ovat vähävaltaisia. Tavallisia ja vähäval-

taisia ovat rimmeillä seuraavat lajit:

Drosera rotundifolia, Scheuchzeria palustris, Eriophorv/in vaginatum,

Dr. longifolid, Trichophorum ccEspito- Carex chordorrhiza,

Menyanthes trifoliata, sum,

sekä vähän kuivemmilla paikoilla Oxycoccus pahistris ja Än-

dromeda polifolia.

Kun sammalikko rimmeillä tulee tiuhemmaksi muuttu-

vat ne nevoiksi, jotka sentähden ovat vähemmin vajottavia,

kuin ensinmainitut, vaan kumminkin vielä hyvin vetisiä. Sam-

malikko on nevoilla niinkuin rimmeilläkin SphagnunCm muo-

dostama, vaan lajit ovat niillä johonkin määrin toisia. Spha-

gnum cuspidatum^m sijan ovat joko kokonaan tai isoimmaksi

osaksi anastaneet Sph. recurvum, Sph. palustre ja Sph. acu-

tifolium^ joiden suhteet kuitenkin suuresti vaihtelevat eri pai-

koilla. Heinäkasvisto on nevoilla yleensä valtava (6), vaan

ruoho vähävaltainen tai ainoastaan paikkapaikoin valtava, ja

samoin ovat myös varpu- ja pensas-kasvistot vähävaltaisia.

Tavallisia ovat näistä jälkimäisistä seuraavat lajit: Oxycoc-

cus palustris, Ändromeda polifolia, Betida nana, Salix lap>-

ponum ja S. myrtilloides sekä harvinaisia Oxycoccus micro-

carpus ja Salix finmarcJcica. Eteläisemmässä osassa aluetta

on tavallinen myös Cassandra calyctdata, vaan pohjais-seu-

duilla harvinainen. Ruohoista ja heinistä ovat tavallisia ja

valtavia (6—5) : Carex limosa ja C. filiformis sekä, varsinkin

etelämmässä, Scheuchzeria palustris. Tavallisia ja vähäval-
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taisia ovat seuraavat:

Drosera rotundi/olia, Trichophorum caspito- Carex paucijiora,

Dr. longi/olia, sum, C. chordorrhisa,

Comarum palustre, Tr. alpinum, C. irrigua,

Menyanthes trifoliata, Eriophorvm, vaginatum, Elqvisetum limosum.

Orchis maculata, E. angustifoliuniy

Paikotellen tavataan Eriophorum gracile ja harvinai-

sina tai satunnaisesti: Drosera ohovata, Orchis incarnata, O.

Tratinsteineri ja Carex canescens.

Etelä-osassa aluetta on tavallinen lisäksi Carex ampid'

lacea, joka alueen pohjais-osassa näyttää kasvavan nevoilla

ainoastaan paikotellen.

Varsinkin etelä-osassa aluetta tapaa usein nevan kalt-

taisia suomuodostuksia, joilla heinäkasvisto on niin runsas

(7), että köyhemmät asukkaat, joilla on vähemmin niittyjä,

niittävät niiltä heinää, vaan ainoastaan joka toinen tai kol-

mas vuosi, sillä muutoin sanotaan niiltä heinän kasvun pi-

laantuvan. Näillä neva-niityillä (sphagneta graminosa),

jos niin tahdomme niitä nimittää '), ovat runsaimmat heinä-

ja ruoholajit: Carex limosa, C. filiformis, C. ampnUacea, Eqvi-

setum limosum ja Menyanthes trifoliata sekä Trichophorum

ccespfitosum, joka paikoittain muodostaa laveilla aloilla yksi-

nään kaiken heinäkasviston.

2) Märät aukeat maat (loca aprica uda).

23. Rämeet (turfosa).

Kosteus-aste on rämeillä 7 tai 8 (märkä) ja varjostus

-

aste i (aukea). Maaperusta sammalikon alla näyttää tar-

joavan kaikkia alueella mahdollisia erillaisuuksia, vaan kalk-

kipohjaa ei niissä kuitenkaan tavattane.

Tällä stationilla voidaan Norrlin'in '2) mukaan eroittaa

kaksi formationia, nimittäin: rahkasuot eli paljaat rämeet ja

mäntyrämeet, joista edelliset eroavat fysillisiltä ehdoiltaan

jälkimäisistä suuremmalla märkyydellä ja ovat syvemmillä

soilla silminnähtävästi jälkimäisten aikaisempi kehitystila sa-

') Ne kutsutaan muutoin yleisesti suoniityiksi.

2) Norrlin, Tav. Fl., siv. 103-104.
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moinkuin nevat sekä rahkasoiden että mäntyrämeiden •). Nä-

mät kaksi formationia, rämeet ja nevat, tavataan sentähden

usein myös sekoitettuina siten että isompia eli pienempiä rä-

me-mättäitä tai -aloja löytyy hajoitettuina neva-perustalle. Sitä-

vastoin osoittavat selvästi useat matalat mäntyrämeet synty-

neensä otimenemällä nevatilaa suorastaan maille, jotka enem-

män tai vähemmin ovat vesiperäisiä. Niin huomaa usein,

varsinkin kaltevilla mailla olevien soiden laiteilla, mäntyrä-
-^'" ' '^ meiden välittömästi laajentavan alaansa siten että. Sphagmim

acutifolium ja sitä seuraavat suokasvit vähitellen levenevät

ympäröiville maille.

a) Rahkasoilla (Uirfosa aperta) miiodostSLSi Sphagnum

jokseenkin tasaisen tai matalatyppäisen sammalikon, — etu-

päässä Sph. acutifolium ja Sph. palustre sekä paikkapaikoin

Sph. recurvum. Varpukasvisto on joko runsas (8—7) tai

valtava (6—5) [paikkapaikoin myös vähävaltainen], vaan u-

sein kumminkin hajanainen ja lamoavasti kasvavain varpujen

muodostama. Andromeda poUfolia ja Betidanana sekä Cas-

sandra calycidata (paitse polijais-osassa aluetta, jossa jälki-

mäisellä on vähempi valta) ovat sen pääedustajat ja kasva-

vat väliin yksi, väliin toinen vallitsevana taikka tasaisesti se-

kaisin. Tavallisia ja runsaita tai valtavia ovat myöskin Oxy-

coccus palustris, O. microcarpus ja Empetrum nigrum, vaan

vähävaltaisena, vaikka tavallisena, kasvaa useimmiten Myr-

tillus idiginosa. Jäkäläkasvisto on myöskin usein johonkin

määrin edustettu, varsinkin Cladina sylvatica'l\3i ja Cl. ran-

giferina'\\2L sekä muutamin paikoin Cladonia dividsa'\\3i ja

Cetraria Delisei'\\2i. Heinä- ja ruohokasvistot ovat yleensä

vähävaltaisia, vaikka paikkapaikoin valtavia (6—5), ja tarjoa-

vat seuraavia lajeja, jotka kasvavat tavallisina rahkasoilla:

Drosera rotundifolia, Trichophoricm ccespito- C. chordorrhiza,

Dr. longifolia, sum, C. limosa,

Ruhus chamoBmorus Tr. alpinum, C. irrigua,

(paikoittain valtava), Carex paucijlora, C. filiformis.

C. dioica,

Paikotellen tavataan myös Scheuchzeria palustris ja E-
nodium ccendeum sekä harvinaisena Eriophorum callithrix

>) Vertaa: Norrlin, Fl. Kar. Oneg., siv. 55.
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ynnä pohjais-osassa aluetta Pingviaila vidgaris. Pensaskas-

veista kasvaa satunnaisesti Salix lappomtm, S. myrtilloides

ja S. phyUcifolia.

p) M än tyrämeillä (tmfosa pinifera) on sammalikko

taajempi, tavallisesti mättäinen ja pää-asiallisesti Sphagnum

acutifolmm''m muodostama. Muilla sammal-lajeilla, joita sen

seassa tavataan, on ainoastaan vähä-arvoinen sija, jos eroi-

tamme muutamat FolytricJmm-l^ii, jotka kasvavat mättäillä

usein sangen runsaasti. Jäkälistä ovat tavallisia, vaikka u-

sein vähävaltaisia, Cladina sylvatica ja 67. rangiferinä. Puu-

lajeista kasvavat täällä harvaan ja riutuvina mänty (Pinus

sylvestris) ja hieskoivu (Betula glidinosa) sekä satunnaisesti

myös Ahies excelsa. Varpukasvi sto on tavallisesti tiuha ja

runsas (8— 7^, vaikka joskus kumminkin heikompikin. Be-

tula nana ja Ledimi palustre kilvoittelevat runsaudessa Cas-

sandra calycidata'n kanssa, paitse pohjais-osassa aluetta, jossa

jälkimäinen on vähemmin yleinen. Tavallisia ja valtavia (6—5)

ovat myös Ändromeda polifolia ja Oxycoccns pahistris; u-

seimmiten ovat sitävastoin vähävaltaisia, vaikka tavallisia,

Myrtillus idiginosa, Empetrum nigrum, Oxyeoccus microcar-

piis ja Vaccinium vitis-idcea [satunnaisesti tavataan myös

Lycopodium annotimim,]. Pensaskasveista kasvaa tavallisena,

vaan vähävaltaisena, Jumperus communis sekä satunnaisesti

vielä Betula hybrida, B. alpestris, Salix phyUcifolia, S. ca-

prea, S. myrtiUoides ja S. lapponum. Heinäkasvisto on vähä-

valtainen, vaan ruoho usein valtava (6—5) ja silloin etu-

päässä Bubus chamcEmorus'Q\i muodostama. Tavallisia ovat

muutoin lisäksi seuraavat lajit:

Drosera rotimdifolia, Eriophorum angnstifo- C. fliformis,

By. longifolia, Uum, {Aira Jlexuosa).

Melampyrum pratense, Carex paucijloTa,

Paikotellen tavataan myös Carex glohularis ja satun-

naisesti Orchis maculata^ Eriophorum angustifoUum, Carex

canescens, C. vulgaris ja C. irrigua ynnä pohjais-osassa alu-

etta Saussurea alpina ja Sceptrum carolinum.
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II. Wesein kasvi-stationit {aqvoe).

24. Suolattomat vedet (aqvae dulces).

Ottamatta lähemmin tarkastaakseni niitä erillaisia eh-

toja, joita kasveilla vesien stationeilla on tarjona, luettelen

erikseen ne ylhäisemmät kasvit, jotka tavataan juoksevissa

vesissä, lammikoissa ja järvissä.

a) Juoksevissa vesissä i) (aqvce fluitantes) ovat ta-

vallisia ja runsaita:

Ni/mphcea alba, Comarum palustre (ran- Menyanthes tri/oliata

Myriophyllum alterni- nemmalla ja guataojis- (rann. ja mutaoj.),

Jlorum, sa),
'

Potamageton per/oUatus.

Paikotellen, vaan runsaina, tavataan:

Batrachium heterophyl- Nicphar luteum, Hippuris vulgaris,

lum,

sekä valtavana (6—5) Potamogeton gramineus, ynnä harvinai-

sina tai satunnaisesti: Batrachium trichophylkmi, Utrictdaria

vidgaris, Sparganium minimum, Carex Icevirostris'^), Phra-

gmites communis ja Eqvisetum fluviatile.

Etelä-osassa aluetta kasvaa tavallisena ja valtavana

(O—5) lisäksi vielä Callitriche polymorpha ja Potamogeton

rufescens sekä rannemmalla ja mutaojissa Carex ampullacea

ja C. vesicaria (valtava — runsas) ynnä paikotellen ja run-

saana (7) Sagittaria sagittifolia f., sekä valtavana Sparganium

simplex f., ja vähävaltaisina Älisma plantago ja Glyceria

fluitans. Harvinaisia ovat siellä Banunculus lingva, Lohelia

Bortmanna, Cicuta virosa, Polygonum amphibium, Potamoge-

ton natans, Sparganium fluitans ja Scirpus sylvaticus.

Pohjais-osassa aluetta kasvavat näistä tavallisina ja

valtavina tai vähävaltaisina (5—4) Carex vesicaria ja C.

ampullacea (vähävalt.) ynnä harvinaisina Batrachium confer-

voides, Callitriche polymorpha, Sparganium simplex f. ja

Potamogeton rufescens. Paikotellen (?) tavataan siellä lisäksi

Nuphar pumilum ja N. intermedium^), sekä harvinaisina

1) Joissa, puroissa ja ojissa.

2) Tavataan pohjais-osassa aluetta isommalla levenemisellä.

3) Löytyvät myös etelämmässä "Wenäjän puolella.
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Utricularia ochroleuca, Fotamogefon nigrescens, P. salicifolius

ja Lcmna minor.

p) Järvissä (lacus) ovat tavallisia ja runsaita (8— 7):

Nymphasa alba, Myriophyllum alterni- Scirpus lacustris,

Nuphar luteum, Jlorum, Phragmites communis,

Potamogeton per/oliatus, Eqvisetum Jluviatile.

Tavallisena ja valtavana (6—5) kasvaa Potamogeton gra-

mineus, ynnä paikotellen ja runsaina (7) Batrachium hete-

rophyUum, Sparganiiim natans ja Sp. simplex. Paikotellen

ja valtavina (6—5) tavataan Carex acuta ja C. veskaria (ran-

tavedessä) sekä vähävaltaisina Banunadus reptans ja Calli-

triche verna var. minima (rantavedessä), ynnä harvinaisina

Utricularia vulgaris^ Sparganium minimum, [Potamogeton

XMsillus], ja Isoetes lacustris.

Näij^ä paitse kasvavat etelä-osassa aluetta tavallisina ja

runsaina (8—7) Sagittaria sagittifolia, Potamogeton natans ja

Heleocharis palustris (runs. — valt.) sekä valtavana Isoetes

echinospora ynnä vähävaltaisina Subularia aqvatica^ Älisma

pilantago ja Heleocharis acicidaris. Paikotellen ja runsaana

tavataan Polygonum amphihitim sekä harvinaisina Elatine tri-

andra, E. hydropiper ja Lobelia Dortmanna.

Pohjais-osassa aluetta tavataan näistä harvinaisina Po-

tamogeton natans, Heleocharis xmlustris, H acicidaris ja I-

soetes echinospora. Niitä paitse kasvaa siellä harvinaisina

vielä seuraavia lajeja: Nuphar p>umiltmi (valt.), N. interme-

dium (valt.) Myriophyllum sxncatum, Callitriche autumnatisy

Stratiotes aloides, Potamogeton marinus, P. sosteraceus, P.

2)rcelongtis, P. salicifolius ja Lemna trisidca, sekä paikotellen

ja runsaana Carex Icevirostris, joista Nuphar xyumilum ja N.

intennedium ovat tavatut myös etelä-osassa aluetta (Venä-

jän puolella) melkoisella levenemisellä ynnä Carex Iceviro-

stris harvinaisena, vaan runsaana (8).

y) Lammikoissa (stagna) kasvaa tavallisena ja valta-

vana (5) Carex atnpullacea (pohjais-osassa aluetta vähem-

min) ynnä paikotellen ja samaten valtavina:

Vtricularia intermedia, Calla palustris, Älopecurus fulvuSy

V. vulyaris, Sparganium minimum.
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ynnä harvinaisina tai satunnaisesti:

Callitriche verna, Potamogeton natans, [Lemna minor].

(Utricvlaria minor).

Etelä-osassa aluetta kasvaa tavallisena lisäksi Calli-

triclie polijmorpha ynnä harvinaisena Glyceria fluitans, ja poh-

jais-osassa aluetta harvinaisena Utricularia ochroleuca.

d) Tuiiturilakien kasvisto.

Tarkastettuamme kasvistoa niissä regioneissa, joissa for-

mationit sekä pohjaisemmassa että etelämmässä pääasiassa

vielä tarjoavat samoja omituisuuksia, luomme silmäyksen erik-

seen niihin aloihin, joissa erillaisten ilmanlaadun suhteiden

vaikutuksesta kasviston-muodostukset ovat saaneet enemmän

eroavan luonteen.

Kun Kuusamon ja Oulangan pitäjien korkeammilla

vaaroilla kulkee sen rajan yli, jonne saakka kuusi nousee,

näkee maan peittyvän kasviston-formationeilla, joilla on san-

gen vähän vastinetta havupuiden alueella. Vaarain rinnettä

ylöspäin astuessa, alkaa ensin kuusimetsä, jonka vallassa

melkein aina tunturien alemmat rinteet ovat, harveta ja puut

melkein askel askeleelta lyhetä, kunnes jokseenkin äkkiä

metsä katoaa kokonaan ja aukea tunturilaki on edessä, pei-

tettynä omitaisella tavalla sekoitetuilla soiden, kankaiden ja

vuorten kasviston-muodostuksilla. Jos tunturin rinne on vä-

hemmin jyrkkä (niinkuin esim. Ukonvaaralla), joutuu kuu-

sikosta, enenkuin pääsee aukealle laelle, ensin tiheään, vaan

/ matalaan, koivukkoon, jonka omituinen mutkainen hieskoivun

J (Betula glutinosa) muoto muodostaa.

Nämät formationit ovat yleensä luettavat siihen regio-

niin, jota Wahlenberg ') nimitti subalpiniseksi, vaan useiden

tunturein huipulla tavataan myöskin kasveja, jotka kuuluvat

alempaan tunturiregioniin („regio alpina inferior").

Alueen ja, niinkuin näyttää, koko Suomen eteläisin

tunturi, jolla subalpinisia formationeja jokseenkin täydelli-

sessä muodossaan tavataan, on livaara Kuusamossa. Kun

I) G. Wahlenberg, Flora lapponica. BeroHni 1812. Siv. XXXI.
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sen kasvisto siitä syystä ansaitsee lähempää tarkastamista,

tahdon tässä omistaa sille erikseen muutaman rivin, ennen-

kuin ryhdyn yleisemmin kuvaamaan tunturilakien kasvistoa

alueella.

Sen rinteiden sanotaan alempana ennen kasvaneen jyl-

hää kuusikkoa, vaan sittenkuin kulolla ja huhdanviljelyksellä

metsä sieltä oli hävitetty, olivat ne kasvettuneet koivikolla,

joka tätä nykyä, jälleen oli useimmilta paikoin muuttumassa

koivurikkaaksi kuusimetsäksi, vaan notkot kasvavat lehtoa ja

lehdikkoa sekä alempana rinteillä korpea. Vähemmin jyr-

killä rinteillä vaihtuu koivuinen sekametsä ylempänä vihdoin

kangasmaaksi, jolla näkee harvassa pienehköjä mäntyjä sekä

myöskin koivuja ja katajapensaita, vaan isompiakin mäntyrun-

koja kohtaa siellä ja täällä. Vielä ylempänä tunturilla muut-

tuu kangaskasvisto vähitellen muodostukseksi, joka on ver-

rattava metsäregionein kallionpäällystän kasvistoon. Maata

peittää siellä jokseenkin runsas varpukasvisto, pääasiallisesti

Empetrum nignim^m ja Ardostaphylos alpina^n muodostama,

sekä valtava tai jokseenkin runsas (6—7) jäkäläkasvisto,

{varsinkin Cladina sijlvatMn ja uncialis'en sekä Stereocaulon

paschale'n muodostama), jonka kuitenkin tunturilla oleskelevat

peurat ovat syöneet hajalliseksi ja ohkoiseksi. Puita ja pen-

saita kasvaa joitakuita vähiä eksemplaareja mäntyä, kuusta,

katajaa, tunturikoivua (Betula alpestris), hieskoivua (B. glu-

tinosa)^ lanttopajua (Salix depressa var. cinerascens) ja pih-

lajaa. Näitä kasveja paitse kirjoitin muistiin vielä seuraa-

via, jotka kasvoivat vähävaltaisina tai yksinäisinä: Linncea

horealis, Antennaria dioica^ SoUdago virgaiirea, MyrtiUus idi-

ginosa, M. nigra, Vaccinium vitis-idcea, Ardostaphylos offi-

cinalis^ Trientalis europcea, Festuca ovina, Lycopodium alpi-

num ja L. selago. Hikevämmät rinteet ovat verhotut Spha-

gnurrCm muodostamalla turpeella, joka kasvaa jokseenkin T^
runsaasti jo lueteltuja suo- ja kangas-varpuja sekä johon-

kin määrin myös jäkäliä, joista useat kuuluvat arktillisiin la-

jeihin. Notkopaikoilla peittää sammalikkoa erittäin runsas

MyrtiUus nigra^n muodostama varvukko.

6
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Pääasiassa samankalttaiset ovat myöskin muiden tun-

turien laet, sillä erolla kuitenkin että useampia arktillisia

kasveja tulee pohjaisemmilla sekä isommilla tuntureilla li-

sään. Tärkein niiden formationeista sekä laajuutensa että

omituisen luontonsa vuoksi on:

a) Tunturi-turve („Hochtundra" '). Runsaat sammal-

ja jäkälä-kasvistot muodostavat sillä keskeymättömän, hietase-

kaista multaa peittävän verhon, jolla samaten kasvaa run^

saasti, mataloita lamoavia varpukasveja enimmäkseen aina-

vehreillä lehdillä ja loistavilla pienoisilla, vaan tiheissä ku-

kinnoissa istuvilla, kukilla. Pensaskasvisto on toisin paikoin,,

etenkin kosteammilla rinteillä ja notkopaikoissa, valtava (6—5),

vaan yleensä vähävaltainen ja enimmäkseen edustettu var-

vunmuotoisilla lajeilla tai eksemplaareilla, pääasiallisesti pa-

jumuotoa. Puulajeista tavataan ainoastaan joitakuita yksi-

näisiä vähiä kuusia (Ähics excelsa var. ohorataj, mäntyjä, koi-

vuja {Betida fjlntinosa), pihlajia, haapoja ja raitoja (Salix

caprea). Varpukasveista ovat runsaita tai valtavia (8—5)

Ändronieda j)olifolia, Arctostaphylos offkincdis, A. alpinay

Ä^cdea procmnhens, FhyUodoce cceridea^ Ccdlnna vidcjariSj Em-
petrum nignim ja BetuJa nana sekä Salix glaiica, jos tah-

domme sen lukea varpukasviksi, ynnä vähävaltaisia -) Lin-

ncea borealis, MyrtiUus idiginosa, M. nigra, Vaccinium vitis-

idcea, Ledum palustre, Lycopodkim complancdum, L. cdpinumy^

L. davcdum, L. annotimim ja L. selago. Pensaita tavataan vä-

hävaltaisina, vaan tavallisina, seuraavia: Juniperus communis^

Salix lapponmn ja S. Lcestadicma^ ynnä ruohoja ja heiniä

seuraavia:

Ruhus chamcemorus, Hieracium murorum, Jimcus triglvmis,

Epilobium angustifoliiim, ff. vulgatum, Trichophorum ctespito-

Pingvicula vulgaris, FT. Friesii, sum,

Cornus suecica, Melampyrum pratense, Eriophorum vaginatiun,

Antennaria dioica, Trientalis europcea, Carex globularis,

SoUdago virgaiirea, Majanthemum hifolmm, C. canescen?.

•) A. Th. V. Middendorff, Reise in den äussersten Norden

und Östen Sibiriens. 4 Band, Theil 1. S:t Petersburg 1867. Siv. 736.

2) Useat näistä kasvavat paikkapaikoin myös valtavina.
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C. sparsijlora, Aira fiexuosa, Eqvisetum sxilvaticum,

Calamagrostis phragmi- Festuca ovina, Polystichum spinulosum.

toides.

Harvinaisena kasvaa lisäksi vielä Fingvicula villosa.

Jäkälä- ja sammal-kasvistot kilpailevat siellä vallasta

ja ovat väliin edellinen, väliin jälkimäinen voitolla sekä pää-

asiallisesti Cladina- ja S2)Jiagnum-\di]m\ muodostamia. Nii-

den tärkeimmät edustajat ovat seuraavat lajit: Cladina a-

maurocrcea, Cl. uncialis, Cl. rangiferina, Cl. sylvatica ja sen

toisinto alpestris, Cladonia deformis, Cl. cornucopioides^ Cl.

crispata, Stereocaidon paschale, Cetraria islandica & var. sid>-

ttibulosa, C. Delisei, Platysma nivale, Fl. cucidlatum, Ne-
phroma arcticum, Peltigera scabrosa, F. malacea, Bceomyces

icmadophilus, Sphagmim acutifolium, Sph. rigidum, Folytri-

cJium stnctum, F. jimipermum, Dicranum Schraderi, D. fu-

sccscens, y. m.

Tunturiturpeen molemmista muodoista, sammal- ja jä-

kälä-turpeista '), voidaan eroittaa eri formationeiksi not-

koin rinteitä peittävät

b) mustikkavarvukot, joista jo edellä on puhuttu

(siv. 81), sekä

c)kaiigastiirpeet, jotka tavataan kuivilla, hietasoralla

tai hiekalla peitetyillä tunturein huipuilla. Sphagnitm-ssimmsili-

kon ja suurimmaksi osaksi myöskin jäkälikön sijan ovat niillä

anastaneet varpukasvit, joiden runsaimmat edustajat ovat

Arctostaphijlos alpina, A. officinalis, Azalea procumhens, Em-
pdrum nigram ja Lycopodium alpiniim. Enemmän tai vä-

hemmän tavataan myös Linncea borealis\si, Fhyllodoce cceru-

lea'3L, Calluna vidgaris^a., Lycopjodium davatiimm ja L.

complanatum''m sekä lisäksi seuraavia ruohoja ja heiniä:

(Sibbaldia pf^ocumbens) , Antennaria dioica, (A. alpina), Gna-

phalium sylvaticum, (Diap^ensia lapponica), Luzula spicata,

1) Verta: Middendorff, 1. c, s. 736, sekä „Bericht iiber einen Ab-

stecher durch das Innere von Lappland", s. 166. (Beiträge zur Kennt-

niss des Russischen Reiches herausg. von K. E. v. Baer und Gr. v.

Helmersen XI B.).
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Aira flexuosa ja Festuca ovina, ynnä pensaskasveista Salix

vagans var. cinerasce^tis.

Näistä formationeista pistää sieltä ja täältä isompia tai

vähempiä

d) kallioita esiin, jotka ovat peitetyt suurella joukolla

LecÄa-lajeja sekä useilla isommillakin jäkälillä, niinkuin Um-
hilicaria flocculosa'\\di^ TI. polyphylUCMdi^ U. ero^aMla, U. an-

thracina^MsL, Flatysma Fahkmense''\\a., Cetraria nigricans^illsi^

C. odontella'llsi^ Farmelia lanatalls,^ P. incurva'\\8i^ y. us. m.

Kallioiden-räystäillä, jotka eivät ole verhotut edellä

mainittuihin formationeihin kuuluvilla muodostuksilla, nähdään

siellä ja täällä Viscaria alpina\^ Cerastium alpimim^iB, ja

Saxifraga nivalis^tsi^ ynnä harvoin Carex rupestris^i^i ja Poa

ccesia var. glauca\.

Vetisillä paikoilla tapaa useasti tunturien laella e) ne voja

ja joskus myös vähiä f) lettoja, jotka kasvavat ainoastaan

yleisimpiä edellä selitettyjen nevojen ja lettojen kasvilajeja

(nevalta lienee tuntureilla kuitenkin löydetty Carex rotundata).

Monessa paikoin notkoissa, varsinkin alempana tuntureilla,

muuttuu sammalturve vähitellen g) rahkasuon luontoiseksi

muodostukseksi, joka kasvaa runsaasti Beitda nana\ ynnä

vähän siellä ja täällä myös B. alpestris^tsi.

Kun lopuksi vielä mainitsena h) tnnturikoivukot, joi-

den keskeymättömällä sammalikolla tapaa ainoastaan harvoja

ruoho- ja heinäsäikeita ja joista muutoin jo edellä on pu-

huttu (s. 80), niin olen luetellut melkein kaikki ne kas-

viston-formationit, joita seudun tuntureilla tavataan.

III. Waihokset kasvien levenemisessä alueen

metsä-regioneissa.

Levenemisen vaihosten luonne. Enimmällä osalla alueen

nestime-kasveista on eri seuduilla aluetta erinkalttainen le-

veneminen. Suuri joukko löytyy, niinkuin jo edellä on nähty,

sellaisia lajeja, jotka sen etelä-osassa ovat tavallisia, vaan

puuttuvat pohjaisemmassa kokonaan, ja samaten kasvavat

myös toiset pohjaisessa tavallisina, vaan eivät löydy ollen-

kaan etelässä. Useat niistä eivät myöskään tasaisesti vähene
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eli enene levenemisessään etelästä pohjaista kohden, vaan

pysyvät jollakin puolella aluetta tavallisina tai harvinaisina

isommalla alalla, kuin sen toisella äärellä. Monet kasvavat

tavallisina itäpuolella aluetta, vaan puuttuvat sen länsiosassa,

ja toiset tavataan taas ainoastaan jollakin kulmalla jälkimäi-

sellä seudulla. Vaan löytyypä niitäkin koko joukko, jotka,

niinkuin jälempänä tulen osoittamaan, kasvavat alueen sekä

pohjais- että etelä-osissa vaan puuttuvat keskimäisistä pitä-

jistä tai kasvavat niissä paljoa vähemmällä levenemisellä.

Vaikka useat näistä levenemisen vaihoksista ovat seu-

raus kasvi-stationein omituisuuksiin luettavista suhteista, ovat

ne enimmäkseen kumminkin, niinkuin luonnollista onkin, se-

litettävät ilmanlaadun muunnosten kautta. Ilmanlaadun ha-

vaintojen riittämättömyyden vuoksi emme tätänykyä kuiten-

kaan voi ryhtyä vertaukseen kasviston vaihoksien ja alueen

eri seutujen ilmanlaadun omituisuuksien välillä, kuinka tä-

hellistä se kasvien levenemissuhteiden selvittämistä varten

olisikin. Me saatammekin sentähden johtaa syyt kasviston

erillaisuuksiin enimmäkseen ainoastaan sen omasta luonnosta

tai muutamista ilmanlaatuun viittaavista maantieteellisistä

suhteista.

Aluen transvepselllt regionit. Ilmanlaadun erillaisuuk-

sien synnyttämiä regioneja voidaan alueella, kun emme
tunturilakien luontoa tässä ota kysymykseen, eroittaa kolme,

jotka vastaavat seuraavia Wahlenberg'in ') Ruotsissa eroit-

tamia regioneja, nimittäin regio ahietina, reg. sylvatica infra-

lapponica ja reg. acerina.

Jälimmäisestä eli lehtipuiden regionista {reg. ace-

rina) ulottuu ainoastaan sen äärimmäisin pohjainen reuna a-

lueellemme. Selvimmin näkee sen kehittyneenä Pielisjärven

rantaseudulla, jossa muun muassa Alnus gliitinosaJa Tiliä

septentrionaUs kasvavat. Sieltä siirtyy sen raja fiiodetta koh-

den ulkopuolelle aluettamme, luultavasti Sotkamoon, vaan

koillista kohden pohjais-puolitse Lieksan kylää (noin 63° 25')

Venäjän puolelle, niin että Tuulijärven ja Lieksan järven

') G. Wahlenberg, Flora suecica, II. Upsalise 1826. Siv. XXXII.



86

seudut Repolassa, joiden järvien luona Alnus ghitinosa kas-

vaa, tulevat siihen kuulumaan.

Lapin-alinen regioni {reg. sylvatica infra-lapponica)^

jonka runsas mänty {Pinus sylvestris) ja kanerva (Calluna

vulgaris) eroittavat kuusiregionista, ulottuu Suomen puolella

muutaman peninkulman pohjaispuolelle Kuusamon ja Kian-

nan rajaa (65° 44' seutuville), vaan Venäjän puolella alu-

ettamme pohjaisemmaksi. Sen kasvisto näyttää omituisen

sekoituksen levenemisessään rajoittuvista eteläisistä ja poh-

jaisista kasveista, vaan myöskin täydessä levenemisessään ta-

vataan siellä useita pohjaisia kasveja, niinkuin Hieracium ri-

gidum, Salix lapponum, Juncus alpinus, Carex sparsiflora,

Phleiim alpinum, Calamagrostis phragmUoides ja Enodium

ccerideum.

Kuusiregionin {reg. ahietina) etelä-raja kulkee toista

peninkulmaa ') eteläpuolitse Kuusamonjärveä johonkin määrin

mutkikkaasti, niinkuin näyttää, — alavammilla mailla laskeu-

tuen etelämmäksi ja ylevämmillä siirtyen pohjaisemmaksi,

vaan pääasiallisesti kuitenkin jokseenkin suoraan lännestä

itään, ja pistää Venäjän-Karjalaan lähelle Röhön kylää '^)

Uhtuan pitäjässä (noin neljä peninkulmaa itään Kuusamon

ja Venäjän-Karjalan rajalta) vähän kaakkoa kohden kään-

tyvän liepeen. Sieltä kääntyy kuusiregionin raja luodetta

kohden Kivakan tunturille ja Paanajärven itäiseen päähän,

kuinka suoraan kulkien on minulle tuntematonta. Paana-

järven pohjaisrannikko on sitä vastoin luettava Lapin-aliseen

regioniin, samoinkuin läntisellä puolella Paanajärveä eteläi-

nenkin rannikko. — Kuusiregionin kasvistosta tulen vähän

edempänä puhumaan.

Kasvigeografilliset maakunnat ja kunnat. Niinkuin Wat-

son 3) on jakanut Britannian ja Wahlenberg4) Ruotsin kas-

vistonsuhteiden mukaan useampiin makuntiin, on myös mei-

') 65° 44'.

2) Röhön tienoolla ovat metsät paraastaan kuusikkoa ja sanotaan

olevan sellaista yhtämittaa aina Suomen puolelle saakka.

3) H. C. Watson, Cybele britannica, voi. II. London 1849. Siv. 2.

4) G. Wahlenberg, Fl. suec, pars II. Siv. XXXVII — XLVI.
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dän maassamme koetettu eroittaa useampia kasvigeografiUi-

sia alueita ja varsinkin sen ajan jälkeen, jolloin W. Nylan-

derein ja Th. S8elan'in toimittama „Herbarium musei fennici"

niminen teos, jonka muassa seuraa kasvigeografillinen kartta

Suomesta, ilmestyi, on maamme kasvitutkijoilla ollut harrus-

tuksena koota havainnoita Suomen jakamista varten sen kas-

vullisuuden erillaisuuksien mukaan maakuntiin. Kun tään-

kalttainen jako kasviston luonnon, kasvien levenemisen ja

niille tarjona olevien ehtojen ilmaisemista varten on varsin

tarkoituksenmukainen, jos nimittäin, niinkuin Watson on Bri-

tannian suhteen tehnyt, eroittamme kasvistonsuhteiden nojalla
'

)

tarpeeksi useita-) maakuntia eli kuntia, kuinka niitä nimit-

tänemmekin, — on aikomukseni seuraavassa tarkastaa mi-

ten alueemme on samaan luontoon jaettava. Kun tarkoi-

tukseni on saada niin useilla seuduilla kuin mahdollista,

missä, kasvistosta päättäen, eroavat luonnonsuhteet ovat vai-

kuttamassa, kasviston omituisuudet ilmaantumaan, olen pi-

tänyt aikomukselleni edullisimpana eroittaa niiden suurem-

pien maakuntain ohessa, joihin maatamme tähän saakka on

koetettu jakaa, useampia vähäisiä kasvigeografillisia «kun-

tia", seuraten siinä Watson'in esimerkkiä. Ryhtymättä mi-

hinkään kritiikkiin niistä maakuntajaoista, joita tähän saakka

on ehdotettu, koska riittäviä materiaaleja, varsinkin niistä maa-

kunnista, jotka tässä etupäässä tulisivat kysymykseen, ei

vielä löydy ainakaan julaistuina ja se muutoinkin veisi

syrjään tämän kirjasen tarkoituksesta, yhdistän ilman lave-

ammitta motiveerauksitta kuntamme maakunniksi siihen suun-

taan kuin „Pro Fauna & Flora Fennica" Seuran uusimmassa,

vielä painamattomassa kasvigeografillisessa kartassa on tehty.

Me saamme siten alueemme seuraavalla tavoin jaetuksi:

1) Siten siis kuitenkin myös niiden tärkeimpäin luonnonsuhteiden

mukaan, jotka etupää^ ovat otettavat huomioon, koska kasviston eril-

laisuudet vähemmifl^' aloilla pääasiallisesti ovat seurauksena juuri eril-

laisista luonnonsuhteista.

2) Watson eroittaa Englannissa, Skotlannissa ja Irlannissa yh-

teensä 112 „Counties" ja „Vice-Counties" (Watson, A compendium of

the Cybele britannica. London 1870. Siv. 8).
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I. Pohjais-Karjalan maakunta IV. Keskinen Venäjän-Karjala

1

.

Pielisjärven kunta 6. Kiimasjärven kunta

2. Lieksan kunta 7. Kuittijärvien kunta

II. Aunuksen-Karjalan maa- V. Tuoppajärven maakunta

kunta 8. Kiestingin kunta

3. Itä-Repolan kunta 9. Paanajärven kunta

III. Kiannan maakunta VI. Kuusamon maakunta

4. Kuhmon kunta 10. Kuusamon kunta.

5. Kiannan kunta

Pielisjärven kuntaan kuuluu alueellamme Pielisjärven

ja Lauttais-jarven koillis-puolella oleva toista peninkulmaa

leveä maakaistale, jolla kasvaa useita eteläisiä kasveja, joita

ei muualla alueella tavata tai jotka muualla ovat harvinai-

sempia. Edellisistä kasvaa lehdikoissa Tiliä septentrionalisy

lehdoissa Viola sylvatica ja Aegopodium podagraria, kuivilla

ahoilla Potentilla argentea, huhta-aholla Potentilla intermedia^

ahoniityllä Ficris hieracioides (harv.) ja Campanula cervica-

ria, nurmikoilla Hieracium gracilescens, H. chrysocephaloides

ja H. fulvoluteum^ tienvierissä Lepigonum ruhrum, Poten-

tilla argentea, Scleranthus annuus, Cirsium lanceolatum (paik.),.

viljelyksissä Arabis suecica, Agrostemma githago, Anthemis

tinctoria (jharv.), Sonchus oleraceus ja S. asper, huoneiden vie-

rustoilla Artemisia vulgaris (paik. — jharv.), rannalla Carex-

elongata, kosteilla niityillä Hieracium hrachycephalum ja Ä.

karelicum, sekä vesissä Elatine triandra ja Glyceria flui-

tans (paik.).

Lajeista, jotka kasvavat Pielisjärven kunnassa isom-

maila levenemisellä kuin muualla alueellamme, tavataan leh-

timetsissä Oxalis acetosella (ktav. — jtav., muualla harv.)^

Pyrola media ') (paik., muualla jharv.) ja Salix cinerea (jtav.,.

muualla paik.), kuivilla ahoilla, huhta-ahoilla tai pellonpien-

tarilla Potentilla norvegica (jtav., muualla harv.), Epilo-

hium montanum'^) ja Pimpinella saxifraga, nurmikoilla Ba-

>) Mainitsen tässä niinkuin jälempänäkin ainoastaan kasvien pää-

stationit. t

2) Kun lajien levenemisestä ei erittäin mainita, ovat ne yi. — jtav.
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nunculus polyanthemus (paik.), Trifolium spadiceum, Hie-

y racium siiecictmi, H. dimorphoides (paik.) ja Campamda
patula, niittytöyräillä Lathyrus pratensis, ahoniityilla Rosa

acicularis (paik., muualla jharv. — harv.), asuntojen luona

Artemisia ahsinthium (jtav. — paik., muualla harv.) ja Ur-

tica tirens, viljelyksissä Fumaria officinalis, Raphanus ra-

phanistrum, Ervum hirsutum (jtav. — paik., muualla harv.),

Stachys palustris (harv., vaan runsas) ja Folygomim lapathi-

foUum, rannoilla Lythrum salicaria (jharv. — paik.), Myo-
sotis palustris, Salix pentandra, Älnus glutinosa (paik.), Jun-

cus articidatus (ktav., muualla harv.?!j, Heleocharis adcida-

ris, Scirpus sylvaticiis (jharv.), kosteilla paikoilla asuntojen

luona Veronica serpyllifolia ja Folygomim hydropiper (harv.^

vaan runsas) sekä vesissä Elatine hydropiper (paik.), Calli-

tricJie polymorp>ha, Lohelia Dortmanna (paik.) ja Sagittaria

sagittifolia.

Pielisjärven kunnasta puuttuvat seuraavat lajit, jotka

tavataan likeisimmissä, Lieksan ja Kuhmon, kunnissa: Ra-

nimcidus lapponicus, Betula hyhrida, Carex Buxhaumii ja C.

Icevirostris.

Seuraavat lajit taas kasvavat Pielisjärven kunnassa vä-

hemmällä levenemisellä kuin Lieksan ja Kuhmon kunnissa:

lehtimetsissä Cornus suecica (jharv., muualla ktav. — tav.),

ahoilla Hieracium rigidum (jtav. — ktav., muualla ktav.—
tav.), nurmikoilla Fhleimi alpinum (ktav. — jtav., muualla

tav.), rannoilla ja soilla Enodiitm cceruleum (jtav., muualla

ktav. — tav.).

Lieksan kuntaan olen lukenut Lieksan järven sekä Pie-

lisjärven kunnan välillä olevan eteläisimmän osan aluetta ja

vetänyt sen pohjaisrajan Lieksan järven pohjaispäästä loii-

naasen Viekijärven etelä-päätä kohden, sulkien Lieksan alu-

eesen myös Kolvasjärven ja Nurmijärven seudut. Eteläisiä

kasveja, joita muualla alueellamme ei ole tavattu, olen tältä

alalta löytänyt harvinaisina seuraavia: huhdalla Filago mon-

tana\ kuivalla aholla Centaurea jacea^n^ pellonpientarella Fe-

ronica chamcedrys^en^ pellossa Camelina sativa'n ja nurmi-

kolla Hieracium stellatum^in.
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Samaten eteläisiä lajeja, joita Lieksan kunnasta pohjoi-

seen olevassa Kuhmon kunnassa ei enään tavata, kasvaa edel-

lisessä seuraavia: lehtimetsissä Stellaria longifolia (jtav. —
paik.), lehdoissa Carex tenella (paik.) ja Fteris aqvilina (harv.),

kuivilla ahoilla Dianthus deltoicles (ktav. — jtav.), Fimpindla

saxifraga (paik. — harv.), Trichera arvensis (paik. — jtav.),

Hieracium dnhium var. (jtav. — paik.), Veronica officinalis

(jtav.), niittytöyräillä Leontodon hispidus (paik.), nurmikoilla

TrlfoUum spadiceum (jtav.), Hieracium fennictmi (harv.) ja

Campamda patida (jharv.), pellonpientarilla Fhleitm pra-

tense (tav. — ktav.) ja Dactylis glomcrata (harv.), asuntojen

luona Urtica urens (harv.), viljelyksissä Fiimaria officinalis

(jtav. — paik.) ja Loliuni Jinicola (paik.), kosteilla paikoilla

asuntojen luona Folygonum amphihium var. terrestre, r-dn-

noilla Myosotis xjalustris (jharv.) ja Alnus glidinosa (harv.)

ynnä vesissä Bidliarda aqvatica (harv.), Lohelia Dortmanna

(jharv.), ja Folygonum amp>hihium (jharv.).

Isommalla levenemisellä kuin Kuhmon kunnassa kas-

vaa Lieksan alalla seuraavia : mäntymetsissä Fyrola chloran-

tha (paik., Kuhmossa* jharv.'), lehtimetsissä Flafantherahi-

folia (paik. — jtav., Kuhm. '•' jtav. — puuttuva), lehdoissa

Bhamnus frangida (paik. — jtav., Kuhm. paik.), Frunus p>a-

dus (jtav., Kuhm. paik. — jtav.), vuorilla Woodsia ilvensis

(jharv., Kuhm. * harv.), kuivilla ahoilla Fragaria vesca (tav.

— paik.. Kuhm. * harv.), huhta-ahoilla Calamagrostis arun-

dinacea (ktav.^ Kuhm. paik.), niittytöyräillä ja ahoniityillä

Hypericum qvadrangidum (jtav. — ktav., Kuhm. '•' harv.), La-

thyrus 2)'i^tttensis (paik. — jharv., Kuhm. * harv.), Convalhiria

majalis (jtav. — ktav., Kuhm. * paik.), nurmikoilla Ranun-

€idus auricomus (tav., Kuhm. ktav.), Trifolium pratense (tav.,

Kuhm. jtav.), Epilohium montanum (paik. — harv., Kuhm.''=

harv.), H. suecicum (ktav., Kuhm. paik.), H. pseudo-Blyttii

(ktav., Kuhm. * paik.), Frunella vulgaris (tav., Kuhm. '^ harv.),

Carex pallescens (paik. — ktav., Kuhm. jharv.), monenlaatui-

1) Lajit, jotka tavataan ainoastaan eteläisimmässä osassa tutkitta-

vaa alaa, olen tässä niinkuin edempänäkin merkinnyt tähdellä *.



91

silla kasvipaikoilla Potentilla tormentilla (tav., Kuhm. * paik.),

AlchcmiUa vulgaris (tav. — ktav., Kuhm. * paik.), viljelyk-

sissä RaxjJianus raphanistrum (jtav.— paik., Kuhm. harv. — V),

Brassica campestris (tav., Kuhm. harv.?), Sagina procinn-

hens (ktav. — jtav., Kuhm. harv.), Cirsiiun arvense (tav.,

Kuhm. jtav.), Lapsana communis (harv., Kuhm. * harv.) ja

Folijgonum lapatJiifolium (paik. — * ktav., Kuhm. jharv.),

kosteilla niityillä Cirsimn palustre (ktav., Kuhm. jtav),

rannoilla Feucedanum palustre (jtav., Kuhm. jtav. — paik.),

Lysimachia vulgaris (ktav., Kuhm. '^ jharv.) ja Calla pja-

lustris (jtav., Kuhm. paik.), hetteiden äärillä 3Iontia fon-

tana (jtav., Kuhm. paik.), letoilla Salix finmarhica (harv.,

Kuhm. paik.) ynnä vesissä Subularia aqvatica (ktav. — jtav.,

Kuhm. jharv.), CaUitricJie ptolymorxyJia (paik., Kuhm. harv.),

Sagittaria sagittifolia (jtav., Kuhm. harv.?!), Alisma plantago

(jtav., Kuhm. paik. — jharv.), Potamogeton natans (ktav.,

Kuhm. paik.?) ja Scirpus lacustris (tav., Kuhm. ktav.).

Vähemmällä levenemisellä kuin Kuhmon kunnassa ta-

vataan seuraavia lajeja: mäntymetsissä y. m. Betiila hyhrida

(^harv., Kuhm. paik.), lehtimetsissä y. m. Cormis suecica (ktav.,

Kuhm. tav.) ja Calamagrostis phragmitoides (jtav., Kuhm.
tav.), kuusimetsissä Fyrola uniflora (jharv., Kuhm. paik.),

niittytöyräillä Eqvisetum pratense (paik., Kuhm. jtav.), suo-

peräisillä mailla Fingvicula vulgaris (harv., Kuhm. paik.)

sekä Enodium caeruleum (ktav., Kuhm. tav.).

Myöskin alaa Lieksan kunnan ja Kuhmon pitäjän vä-

lillä saatettaisiin yhdistää Pohjais-Karjalan maakuntaan siellä

valtaavien useain eteläisten kasvien vuoksi, jotka Kuhmon pi-

täjässä eivät enään menesty taikka kasvavat vähemmällä le-

venemisellä ja jotka edellä olen tähdellä merkinnyt, vaan toi-

selta puolen tavataan siellä myös edellä luetellut pohjaiset ')

lajit isommalla levenemisellä, kuin Pohjais-Karjalan maakun-

nassa, ja niihin lisäksi vielä toisia, joita ei jälkimäiseltä seu-

dulta ole ensinkään löydetty, esim.: Bammculiis lapponicus^

Carex Icevirostris (harv., vaan runsaasti), EriopJiorum calli-

1) Nimityksillä „pohjaiset" ja „eteläiset" lajit tarkoitan ainoastaan

niiden levenemissuhteita Suomessa.
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thrix, Salix versifoUa, Asplenium viride, ja muutoinkin ovat

eräät sen tärkeimmistä formationeista Pohjais-Karjalalle vie-

rasta luonnetta, esim. letot ja sen erittäin avarat korvet.

Paljoa vähemmin kuin Pohjais-Karjala ja Kuhmo eroa-

vat niiden tasalla olevat Venäjän-Karjalan kunnat toisistaan.

Eteläisimmässä niistä, Itä-Repolassa, johon luen Lieksan

järven itä-puolella olevat seudut sekä myös Kiimovaaran tie-

noon, kasvaa seuraavia lajeja, joita sen pohjaspuolella ole-

vassa Kiimasjärven kunnassa ei ole tavattu, nimittäin (leh-

doissa Garex tenella harv.), kuivilla ahoilla Diantkus deltoi-

des (etelässä tav. ja runs.), Fragaria vesca (paik.), Galium

mollugo (* harv.) ja Trichera arvensis (jtav.), ahoniityillä ja

niittytöyräillä Hypericum qvadrangulum (jtav. — ktav.), Vicia

scepium (harv.), Leontodon hisindus (* paik.), Convallaria

majalis (* paik.), nurmikoilla Carex pallescens (-^ paik.), pel-

lonpientarilla Heracletim sihiricum (ktav.), Stachys palustris

(* harv.) ja Badylis glomerata (* harv.), kosteilla paikoilla

asuntojen luona Folygorium hydrojji^yer (harv.), rannoilla Myo-

sotis 2ya^iistris jharv., Älniis glutinosa (harv.), Carex stricfa

(paik.) ja C. Oederi (paik.), ynnä vesissä Callitriche poly-

morpha (paik.).

Isommalla levenemisellä kuin Kiimasjärven kunnassa

kasvaa Itä-Repolassa: lehtimetsissä Flatanthera hifolia (paik.

— jtav., Kiimasjärven luona harv.) ja Stellaria longifolia

paik., Kiim. harv.?!), lehdoissa Salix aurifa Qt-dY, — ktav.,

Kiim. paik.), nurmikoilla Alchemilla vulgaris (ktav., Kiim.

paik. — jtav.), FruneUa vulgaris (tav., Kiim. ktav.), viljelyk-

sissä Brassica campestris (tav., Kiim. harv.?) ja Sagina pro-

cumhens (jtav., Kiim. jharv.), rannoilla Lythnim salicaria

(jharv., Kiim. harv.) ja Peucedanum paliistre (jtav., Kiim.

paik.), kosteilla niittyillä Viola palustris (tav., Kiim. ei tav.)

ja Fedicidaris palustris (ktav. — jtav., Kiim. hiukan vähem-

min), ynnä vesissä Scirpus lacustris (tav., Kiim. ktav.) ja

Phragmites communis (tav., Kiim. ktav.).

Ainoastaan Itä-Repolassa ovat löydetyt Erodvmn dm-
tarium (harv.) ja Älopecurus genicidatus (harv.).
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Vähemmin kuin Kiimasjärven kunnassa kasvavat män-
tymetsissä Betula hyhrida (harv., Kiim. paik.), lehtimetsissä

Gormis suecica (ktav., Kiim. tav.) sekä suoperäisillä mailia

Enodkim ccendeum (ktav., Kiim. tav.).

K uhm o n kunnassa, jonka luulen voitavan lukea poh-

jaista kohden aina Kiannan järven lähistöön saakka Tnoin

64° 50' seuduille), kasvaa seuraavia lajeja, joita Kiannan kun-

nassa ei ole tavattu: mäntymetsissä Pyrola chlorantha (* jharv.),

lehtimetsissä Platanthera hifolia (*jtav. — harv.), huhta-

ahoilla Hieracium gcdactinum (jharv.), ahoniityillä ja niitty-

töyräillä Hypericum qvadrangulum (* harv.), Lathynis pra-

tensis (* harv.), Vicia scepium (* harv.), Convallaria majalis

(* paik.), nurmikoilla Rammculus pohjanthemus (jharv.) ja Ca-

rex paUescens (* jharv.), pellonpientarilla Epilohiimi monta-

num (* harv.) ja Carex leporina (jtav.), viljelyksissä Raplia-

nus raphanistrum (* harv.), Sagina procnmhens (harv.) ja

Lapsana communis (^ harv.), asuntojen luona Ärtemisia ah-

sinthium (harv.), rannoilla LysimacJiia vidgaris (jharv.), Jun-

cus articidatus (harv.) ja Carex Oederi (paik.), letolla Rhyn-

chospora alba (harv.) ynnä vesissä Suhdaria aqvatica (jharv.),

Sagittaria sagittifolia (harv.?!) ja Sparganium fluitans (* harv.).

Isommalla levenemisellä, kuin Kiannalla, tavataan seu-

raavia lajeja: lehdoissa Scdix aurita (jtav. — paik., Kiannan

kunnassa paik.), kuivilla ahoilla Chrysanthenmm leucanthe-

mum (tav., Kian. jtav. — paik.), Hieracium piloseUa (tav.,

Kian. harv.) ja Rhinanthns major (tav., Kian. ktav. — jtav.),

nurmikoilla Hieracium suecicum (paik.?, Kian. harv.), H.

pseudo-Blyttii (^ paik., Kian. harv.), viljelyksissä Fohjgonum

convohulus (ktav., Kian. jtav.), asuntojen luona TJrtica di-

oica (tav., Kian. — paik.j, rannoilla Salix pentandra (paik.,

Kian. jharv.) ja DigrapJiis arundinacea (jtav., Kian. paik.),

ynnä kosteilla niityillä Viola palustris (tav., Kian. jharv.) ja

Cirsium palustre (jtav., Kian. jharv. — paik.).

Ainoastaan Kuhmon kunnassa ovat alueella löydetyt

Ranuncidus lingva (harv.), Sinapis urvensis (* harv.) ja Jun-

cus supinus (harv.).
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Lajeja, joita Lieksan ja Pielisjärven kunnissa ei ole

tavattu, kasvaa Kuhmon alalla seuraavia: korvissa Bamm-
ciiliis lapponicus (jharv.), vuorella Asxolenium viride (harv.),

viljelyksissä Ccerophyllum Frescotii (harv. ja niukasti) ja A-
lopecurus pratemis var. nigricans (harv. ja niukasti), letolla

Salix Lcestadiana (harv.), S. versifoUa (harv.), S. finmarhica

(harv.) ja EriopJiorum callithrix (harv.).

Vähemmällä levenemisellä kuin Kiannalla kasvavat seu-

raavat lajit: nurmilla, korvissa y. m. Carex sparsiflora (ktav.,

Kian. tav.), niittytöyräillä Eqvisetum pratense (paik., Kian.

ktav.), kosteilla niittyillä Carex jimcella (paik., Kian. jtav.)

ynnä rannoilla ja suoperäisillä mailla Sceptriim caroUrmm

(jharv., Kian. jharv. — paik.) ja Fingviciäa vidgaris (paik.,

Kian. paik. — jtav.).

Kiima sj arven kunta lienee, Kuhmon etelä-rajan mu-

kaan päättäen, etelää kohden luettava aina Lieksan järven

lähistöön saakka, jolta paikkakunnalta minulla kuitenkaan ei

ole mitään tietoja kasvistosta kun en siellä ole käynyt, ja

samaten myös pohjais-raja melkein samalle tasapiirille, kuin

Kuhmon ja Kiannan kuntain rajat eli noin pari peninkulmaa

pohjaiseen Kiimasjärveltä ja hiukan pohjaiseen myös Konto-

kista (64° 42'). Lajeja, joita ei lähimmässä pohjaisessa eli

Kuittijärvien kunnassa ole tavattu, kasvaa tällä alalla ainoas-

taan seuraavia: lehtimetsissä Flatanthcra hifolia (harv.), niit-

tytöyräillä Centaitrea phrygia (jharv., vaan runsas), nurmi-

koilla Banuncidus polyanthemus (harv.), erillaisilla kasvipai-

koilla Älchemilla vidgaris (paik. — jtav.) ja Fotentilla tormen-

tilla (jharv. — harv.), tienvierillä Carex leporina (paik.), vil-

jelyksissä Camelina foetida (harv.), rannoilla Lythrum sah'-

caria (harv.) ja Lysimaehia vidgaris (ktav. — harv.), ja ve-

sissä Ehtine hydropiper.

Isommalla levenemisellä kuin Kuittijärvien kunnassa kas-

vavat lehdoissa Salix aurita (paik., Kuitt. paik. — jharv.),

kuivilla ahoilla Hieracium pilosella (tav., Kuitt. harv.), pel-

lonpientarilla Festuca pratensis (tav., Kuitt. tav. — jtav.)^

viljelyksissä Raphanus raphanistriim (jharv., Kuitt. "harv.)
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ynnä vesissä Potamogeton ncitans (ktav., Kuitt. paik.) ja Fhrag-

mitrs communis (ktav., Kuitt. jtav.).

Ainoastaan tällä alalla on tavattu Lijcopodium inunda-

tnm (letolla harv.).

Lajeja, joita ei Itä-Repolassa ole löydetty, kasvaa Kii-

niasjärven kunnassa seuraavia: viljelyksissä Sonchiis arven-

•'iis (tav.), rannoilla Veronica longifolia (jharv.), suoperäisillä

mailla Sceptnim caroUmim (harv.) ynnä vesissä Nuphar in-

Urniedium ja N. pumilum.

Vähemmällä levenemisellä kuin Kuittijärvien kunnassa

kasvavat kuusimetsissä Ahies excelsa var. ohovata (harv.,

Kuitt. jtav.), lehtmietsissä, nurmikoilla y. m. Ccäamagrostis

pliragmUoides (jtav., Kuitt. tav.), pellonpientarilla Geraniurn

prafense (jharv. ja niukasti, Kuitt. ktav. ja runsaasti) ynnä

suoperäisillä mailla Sccpjtrum carolinum (harv., Kuitt. jharv.).

Kiannan kunnassa, jonka luen pohjaista kohden aina

kuusi-regioniin saakka eli Poussunjärven tienoolle Kuusamon
pitäjässä (64^ 50' — 05° 44'), kasvaa seuraavia eteläisiä laje-

ja, joita ei Kuusamon kunnassa tavata'): mänty- ja lehti-

metsissä Betida rerrucosa'^) (ktav. — paik. •^), lehdoissa Oxa-

lis acetosella (harv.), Vihurnum opidiis (harv.), Salix cinerca

(paik.) ja StrtdJuopteris gcrmanica (harv.), kuivalla aholla (?)

Tricliera arvcnsis (harv.) ja Hieracium p)d.osella (jharv. ), huh-

ta-aholla CaJamagrostis arundinacea (paik.), nurmikoilla Hu-
niciinu p.^cudo-Blyttii (harv.) ja Carex pxdlcscens (harv.),

pellonpientarilla Festuca pratensis (tav.?), viljelyksissä Ara-

his Tlicdiana (harv.) (ja Fohjgonum lapathifolium var. incfA-

nninf) ynnä rannalla Frunella vidgaris (harv.).

Isommalla levenemisellä kuin Kuusamossa kasvaa seu-

raavia lajeja: metsissä Melampymm sylvcdicum (tav., Kuu-

1) Useat niistä kasvavat, niinkuin edempänä tulemme näkemään,

myös Paanajärven kunnassa.

2) Tämän lajin kanssa lienevät useat kirjoittajat sekoittaneet eräitä

Hetula glutinosan tunturimuotoja, (jotka monasti myös eivät olekaan

helpot siitä eroittaa), jonkatähden ilmoitukset sen levenemisestä Lapin-

maalla näyttävät johonkin määrin tarvitsevan oikaisua.

3) Paanajärven kunnassa jtav.
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samon kunnassa jtav.), Populus tremula (tav., Kuus. ktav. —
jtav.), Salix aiirita (paik., Kuus. harv.), Pimis sylvestris (yi.,

Kuus. tav.— ktav.), Calamagrostis lanceolata (ktav., Kuus. paik.?

— harv. ?), Melica nutans (tav., Kuus. jtav. — ktav.) ja Fo-

lystichum spinulosim. (ktav., Kuus. jtav.), kankailla y. m. Cal-

lima vidgaris (yi., Kuus. tav.), kuivilla ahoilla Fragaria vesca

(jharv., Kuus. tav.), Erigeron Mulleri (jtav., Kuus. paik.) ja

Hieracium pilosella (jharv., Kuus. harv.), H. puhescens (tav.,

Kuus. ktav.), huhta-ahoilla Calamagrostis ejngeios (tav., Kuus.

jtav. — paik.), niittytöyräillä y. m. Vicia cracca (ktav. — jtav.?,

Kuus. paik.), Bosa acicularis (jharv., Kuus. harv.), Hiera-

ckim mnhellatum (tav. — ktav., Kuus. jtav.) ja Salix vagans

(jtav., Kuus. paik. — jharv.), nurmikoilla Trifolium pratense

(jtav., Kuus. paik.), Chrysanthemum leucanthemum (jtav.—
paik., Kuus. jharv.), Gnaphalium sylvaticum (tav. — ktav.,

Kuus. jtav. — paik.), Hieracium suecicum (?, Kuus. harv.),

Nardus strida (ktav.— jtav., Kuus. paik.— jtav.), nurmikoilla,

lehdoissa y. m. Fanuncidus auricomus (ktav. — jtav., Kuus.

paik.—jtav.), pellonpientarilla FJdeumpratense (?,Kuus. harv.),

viljelyksissä Ceiitaurea cyamis (jtav.? — paik.?, Kuus. jharv.),

Myosotis arvensis (tav., Kuus. paik.), Lithospermum arvense

(paik. — harv.), Apera spica-venti (tav.?!, Kuus. harv.) ja

Eqvisetum arvense (viljelyksissä y. m. tav. — ktav., Kuus.

paik. — jtav.), asuntojen luona TJrtica dioica (jtav. — paik.,

Kuus. jharv.), Jiincus hiifonius (tav.?!, Kuus. jtav.?), rannoilla

Bhamnus frangida (paik., Kuus. jharv.), Epilobium pakistre

(ktav., Kuus. jtav.), Feucedanum pakistre (jtav. — paik., Kuus.

harv.), Mentha arvensis (jtav., Kuus. paik. — jharv.), Sctdel-

laria galericulata (jtav., Kuus. paik.), Naumburgia thyrsiflora

(ktav., Kuus. jtav.), Calla palustris (paik., Kuus. jharv.),

Heleocharis palustris (tav., Kuus. paik.), Carex acuta (tav.,

Kuus. jtav. — paik.), C. ampullacea (tav. — ktav., Kuus. ktav.

— jtav.), C. vesicaria (tav. — ktav., Kuus. paik. — jtav.),

Digraphis arundinacea (paik., Kuus. harv.), kosteilla niityillä

Galium palustre (tav., Kuus. ktav.), Cirsium palustre (jharv.

— paik., Kuus. harv.), Fedicidaris palustris (jtav.— ktav., Kuus.

paik. — jharv.), Orchis maculata (tav., Kuus. ktav.), Carex
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Melliäata (?,Kuus. harv.), G. vulgaris (yi., Kuus. tav. — jtav.),

Agrostis canina (tav., Kuus. — jtav.?!), soilla Cassandra ca-

lyculata (tav, — yi., Kuus. ktav. — jharv.)] ynnä vesissä Pota-

mogeton natans (?, Kuus. jharv.), Scirpus lactistris (ktav., Kuus.

paik.) ja Phragmites communis (ktav., Kuus. jtav. — ktav.).

Lajeja, joita Kuhmon kunnassa ei ole löydetty, tava-

taan Kiannan kunnassa seuraavia: lehdoissa Bihes ruhrum
(paik.), Cypripedium calceolus (harv.) ja Asplenium crenatum

{harv., vaan runsaasti), korvissa y. m. Pefasites frigida (harv.),

viljelyksissä Carduus crispus (jharv. — paik.), rannoilla Erio-

phorum capitatum (harv.) ja Carex aqvatilis (tav.— jtav.), hete-

niityillä y. m. Carex capillaris (harv.), hetteiden äärillä Epi-

lobium alpinum (harv. — jharv.), ynnä letoilla Ranunculus

Jiyperhoreus (harv.), Pingvicida villosa (harv.) ja Tofieldia

horecdis (paik. — jharv.).

Vähemmällä levenemisellä kuin Kuusamon kunnassa ta-

vataan seuraavia: lehdoissa Asplenium crenatum (harv., Kuus.

harv. — paik.), kuusimetsissä y. m. Pyrola nniflora (paik.,

Kuus. jtav.) ja Abies excelsa var. ohovata (jharv.?, Kuus.

tav.), korvissa y. m. Petasites frigida (harv., Kuus. paik.) ja

Listera cordata (paik., Kuus. jtav. — ktav.), niittytöyräillä y.

m. Eqvisetum pratense (ktav., Kuus. tav.), viljelyksissä Chce-

rophyllum Prescotii (harv., Kuus. ktav. — tav.), rannoilla ja

suoperäisillä mailla Sceptrum carolinum (jharv. — paik., Kuus.

ktav. — tav.), Salix Lcestadiana (harv., Kuus. paik.), Eriopho-

riim capitatum (harv., Kuus. paik. — jtav.), Carex Buxhau-

mii (harv., Kuus. paik.), Carex capillaris (harv., Kuus. jharv.

— ktav.) ja Lycopodium selago (jharv. — paik., Kuus. jtav.),

kosteilla niityillä Carex juncella (jtav., Kuus. ktav. — tav.),

heteiden äärillä Epilohitim alpinum (harv. — jharv., Kuus.

paik.), ynnä letoilla Tofieldia horealis (paik. — jharv., Kuus.

ktav.), [vesissä kasvanevat Kuusamossa isommalla levenemi-

sellä Nuphar intermedium, N. piimilum ja Potamogetonpraelon-

gus (Kuus. jharv.)].

Kuittijärvien kunnassa, joka pohjaista kohden näyt-

tää olevan luettava aina Röhönjärven seuduille (65° 35') ja

etelää kohden Kontokin kylän tienoo sen (64° 42'), kasvaa
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seuraavia lajeja, joita lähimmässä pohjaisessa (Kiestingin)

kunnassa ei ole löydetty : kuivilla ahoilla Hieracium galactimim

(harv.), niittytöyräillä Lathyrus pratensis (jharv. — harv.)^

nurmikoilla Primella mägaris (jtav.), pellonpientarilla y. m.

Melandrium pratmse (tav. — jtav.), Fhleum pratense (tav. —
jtav.) ja Festuca pratensis (tav. — jtav.), viljelyksissä Fiimaria

offidnalis (harv.), Arabis Thaliana (harv.), Sagina promimbens

(jharv.), Erviimhirsiittmi(hsLYY.)^ Gnaphalinm uUginosimi{hiLYV.)y

Lamium pnrpuretmi (harv.), Folygomim lapatliifolium var. in-

eanmn (ktav. — jtav.) ja Lolium linkola (paik. — harv.), ran-

noilla Bigraphis arundinacea (jtav.), kosteilla niityillä Steliaria

longifolia (harv.) ynnä vesissä Subularia aqvatica (harv.j,

Lohella Bortmanna (harv.), Tolygonum amphibiiim (paik.)^

Sagittaria sagittifolia (jtav.), Alisma plantago (jtav.), CaUa

palustris (paik. — jharv.), Sparganium fluitans (* harv.) ja

IsoHes echinospora (paik. — jtav.).

Isommalla levenemisellä kuin Kiestingin kunnassa ta-

vataan seuraavia lajeja : lehtimetsissä Melampyrum sylvaticum

(tav., Kiest. jtav.) ja Melica nutans^idiN.^ Kiest. ktav. — jtav.)^

kuivilla ahoilla Pimpinella saxifraga (paik., Kiest. jharv. —
paik.), ChrysantJicmum leucanthemum (tav., Kiest. paik.), E^i-

geron MiiUeri (tav., Kiest.jtav.), Hieracium 2nibescens(t2iY., Kiest.

ktav. — paik.), huhta-ahoilla Hieramim praea?f«^H var. hir-

sutum (paik., Kiest. harv.), Calamagrostis arundinacea (ktav.,

Kiest. paik.) ja C epigeios (tav., Kiest. ktav. — jtav.)^ niit-

tytöyräillä ja ahoniityillä y. m. Hieracium umbellatum (tav.

— ktav., Kiest. jtav.) ja Vicia cracca (tav., Kiest. paik. ),

nurmikoilla y. m. Eanunculus auricomus (ktav., Kiest. jtav.)

ja Nardus stricfa (ktav., Kiest. paik. — jtav.), viljelyksissä

y. m. Cirsium arvense (tav., Kiest. paik.), Äpera spica-venti

(tav., Kiest. ktav. — jtav.) ja Eqvisetum arvense (tav., Kiest.

paik. — jtav.), asuntojen luona Urtica dioina (tav., Kiest.

paik. ja paraastaan toisintoa subinermis)^ rannoilla Rhamnus
frangula (paik., Kiest. harv.), Epilobium pakistre (ktav., Kiest.

jtav.), Peucedanum palustre (paik., Kiest. harv.), Heleocharis

acicularis (paik., Kiest.?), H. pfalnstris (tav., Kiest. jtav.) ja

Älopecurus fiävus (ktav., Kiest. paik.), kosteilla niityillä Ca-
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rex stcllidata (jtav., Kiest. paik.) ja C. vulgaris (yi., Kiest.

tav.), kosteilla paikoilla asuntojen luona Folygonum amphi-

hium var. terrestre (paik., Kiest. jharv.) sekä vesissä Calla

palustris (paik., Kiest.?) ja Scirpus laciistris (ktav., Kiest.

paik.) ynnä metsissä vielä Salix aiirita (jharv., Kiest. puut-

tuu?) ja Betula vernicosa (paik. — jtav., Kiest. puuttuu?).

Ainoastaan Kuittijärvien kunnassa ovat alueella löyde-

tyt SteUaria alpestris (harv.) ja Mnlgediiim sibiricum (hsiry.).

Lajeja, joita ei Kuittijärvien kunnasta etelään olevalla

osalla aluetta ole tavattu, kasvaa tässä kunnassa seuraavia:

kuivalla aholla Lycopodium alpinum (harv.), asuntojen luona

Älopccurus pratensis var. nigricans (tav. — jtav.), suoperäi-

sillä mailla Sceptrum caroUnum (jharv.) ja Eriophorum ca-

pitaUim (paik.), havumetsissä rämeiden lähistössä Betula al-

pestris (harv.), letoilla Tofieldia borealis (harv.) ja vesissä

Carex laevirostris (harv.).

Vähemmällä levenemisellä kuin Kiestingin kunnassa ta-

vataan Kuittijärvien kunnassa; korvissa, niityillä j.m.Chrex

sxmrsiflora (ktav., Kiest. tav.j, niittytöyräillä y. m. Eqvi-

setum pratense (paik., Kiest. ktav. — jtav.), pellonpientarilla

Geranium pratense (ktav., Kiest. tav.), rannoilla, nurmikoilla

y. m. Veronica longifoUa (harv., Kiest. jharv. — paik.), kos-

teilla niityillä Carex jimcella (paik., Kiest. ktav.) sekä vesissä

Carex laevirostris (harv., Kiest. jharv.).

Kiestingin kunnassa (65^35' — 66° 13') kasvaa seu-

raavia lajeja, joita ei muualla alueella ole tavattu: nurmi-

kolla Lychnis flos-cuculi (harv.), hietarannalla Sagina nodosa

(harv.), rannoilla SteUaria alpestris (harv.) ja Lathyrus palu-

stris (harv.), sekä seuraavia, joita ei Paanajärven kunnassa ole

löydetty: kuivilla ahoilla Pimpinella saxifraga (paik. — jharv.)

Trichera arvensis (harv.) ja Gentiana amarella (harv.), pel-

lonpientarilla Geranium pratense (tav.), rannoilla Peuceda-

num palustre (harv. ), kosteilla niityillä y. m. Carex stellulata

(paik.) ja vedessä CalUtriche polymorpha (harv.), ynnä seu-

raavia isommalla levenemisellä kuin Paanajärven kunnassa:

kuivilla ahoilla y. m. Erigeron MiUleri (jtav., Paanaj. jtav.

— paik.), Hieracium pitbescens (ktav. — paik., Paanaj. jharv.),

Campanula rotundifolia (tav., Paanaj. ktav.) ja RhinantJms
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major (tav., Paanaj. ktav. — tav.), huhta-ahoilla Calamagro-

stis anindinacea (paik., Paanaj. jharv.) ja C. epigeios (ktav.

— jtav., Paanaj. jtav.), nurmikoilla y. m. Trifolium pratense

(tav. — ktav., Paanaj. paik.) ja Hieracium neglectum (ktav.

— jtav., Paanaj. harv.), pellonpientarilla TanaceUim vulgare

(jtav. — paik., Paanaj. harv.), viljelyksissä Myosotis arvensis

(tav., Paanaj. ktav.), Polygonum convolvidus (ktav., Paanaj.

jtav.) ja Apera spica-venti (ktav. — jtav., Paanaj. paik.),

asuntojen luona Juncus hufonius (ktav., Paanaj. jtav.?), ran-

noilla Mentha arvensis (jtav., Paanaj. jharv.), Naimiburgia

thyrsiflora (ktav., Paanaj. paik.), Heleocharis palustris (jtav.,

Paanaj. jharv.) ja Carex acuta (ktav. — tav., Paanaj. jtav.).

Lajeja, joita ei Kuittijärvien kunnassa ole tavattu, kas-

vaa Kiestingin kunnassa seuraavia: korvissa Banunculus lap-

ponicus (harv.), kuivilla ahoilla y. m. Bianthus superbus (jharv.,

vaan runsas), Erigeron elongatns (harv.), Coeloglossum viridc

(harv.) ja Calamagrostis lapponica (jtav. — jharv.), nurmi-

koilla TrolUus eiiropaeus (harv.), monenlaatuisilla kasvipai-

koilla AlcJiemilla vidgaris (harv.), huhta-aholla Centaurea

scahiosa (harv.), pellonpientarilla Tanacehim vidgare (jtav.

— paik.), rannoilla Primtda stricta? (harv.), Salix kastata

(harv.) ja Scirpus paiiciflorus (harv.) sekä letoilla Eriopho-

runi latifolium (jharv.).

Vähemmällä levenemisellä kuin Paanajärven kunnassa

kasvavat seuraavat: metsissä Fyrola rotiindifoUa (paik., Paanaj.

ktav.), kuusimetsissä Fyrola uniflora (paik., Paanaj. jtav.)

ja Ahies excelsa var. ohovata (jtav., Paanaj. ktav.), korvissa

Listera cordata (paik., Paanaj. jtav.), lehdoissa y. m. Loni-

cera caerulea (harv., Paanaj. paik.) ja Coeloglossum viride

(harv., Paanaj. jtav.), monenlaatuisilla kasvipaikoilla Älchc-

milla vidgaris (harv., Paanaj. tav.) ja Geum rivale (jharv.,

Paanaj. ktav.), kuivilla ahoilla Galium horeale (paik. — harv.,

Paanaj. ktav.), Erigeron elongatus (harv., Paanaj. jharv.),

Hieracium pilosclla (harv., Paanaj. paik.), H. praealtum var.

hirsutum (harv., Paanaj. jharv.) ja Calamagrostis lapponica

(jtav. — jharv., Paanaj. tav. — ktav.), niittytöyräillä Vida

saepium (jharv. — harv., Paanaj. jtav.) }di Eqvisetum pratense
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(jtav., Paanaj. tav.), nurmikoilla Trollius europaeus (harv.,

Paanaj. ktav.), viljelyksissä Cardnus crispus (harv., Paanaj.

jtav. — ktav.), asuntojen luona Carum carvi (harv., Paanaj.

jharv.), rannoilla y. m. Veronica longifolia (jharv. — paik.,

Paanaj. jtav. — ktav.), Salix kastata (harv., Paanaj. paik.) ja

Garex Buxbanmii (harv.?!, Paanaj. paik.), suoperäisillä mailla

Sceptrum caroliniim (jharv., Paanaj. jtav.), Fingvicula vulga-

ris (paik.?, Paanaj. jtav.) ja Tofieldia borealis (jharv. ?, Paa-

naj. jtav.), letoilla Eriophorum latifolium (jharv., Paanaj.

paik.), rahkasoilla ja rämeillä Cassandra ccdyculata (ktav. —
yi., Paanaj. harv.) ynnä vesissä Carex lacvirostris (harv.?,

Paanaj. jharv.).

Paanaj ärve n kuntaan luen Paanajärven pohjais-puolella

olevan rannikkomaan ja itäisen osan sen etelä-rannikosta

sekä. Venäjän puolella, Oulanganjoen lähistön ynnä siitä poh-

jaisen olevan maiseman') niin kauas kuin alueemme ulottuu.

Tällä seudulla tavataan seuraavia lajeja, joita ei muualla

alueen metsäregioneissa ole löydetty: lehdoissa Viola imi-

brosa (harv.) ja Gircaea alpina (harv.), vuorilla Erysimum

hieraciifolium (harv.), Draba hirtä var. hebecarpa (harv.),

Gypsophila fnstigiata (harv.), Cerastium alpimim (harv.^, Po-

tentillä nivea (harv.), Cotoneaster vulgaris (harv.), Echino-

spermiim deflexmn (harv.), Foa alpina? (\\2ir\.)^ Triticum vio-

laceum (jharv.), Woodsia hgperborea (i^aik.), W.glabella(hsiTW.)

ja AspUnium ruta-muraria (harv.), kuivilla ahoilla Oxytroxns

rampestris? (harv.), huhta-ahoilla y. m. Viola arenaria (jharv.

— harv.), rannoilla Batrachium admixtum (harv.), Thalic-

trum hemense? (harv.), Silene tatarica (harv.), Ribes nigrum

(harv.), Tussilago farfara (harv.) ja Aster sibiricus (harv.) ynnä

vesissä Potamogeton nigrescens (harv.) ja P. salicifoUus (harv.).

Lajeja, joita ei Kuusamon kunnassa ole tavattu, kas-

vaa täällä lisäksi seuraavia; metsässä (?) Pyrola chlorantha

') Päänuoninen ynnä muut tämän paikkakunnan tunturit, jotka

kuuluvat toisiin regioneihin, ovat luonnollisesti eroitettavat tästä kun-

nasta, niinkuin myös Oulangan suun tienoo, joka runsaan Geranium pra-

tensen ja Cassandra calyculata^u y. m. vuoksi on luettava Kiestingiu

kuntaan.
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(harv.), kankailla y. m. BcMa verrucosa (jtav.), kuivilla a-

hoilla Potentilla norvegica (harv.), Galmm horeale (ktav.) ja

Erigeron elongatus (jharv.), niittytöyräillä Galmm mollugo

(harv.), huhta-ahoilla Stellaria longifolia (jharv.), Lathyrus

pratensis (harv.), Centaurea scabiosa (harv.), Listera avata

(harv.), Platanthera hifolia (harv.), ja Calamagrostis arundi-

nacea (jharv.), nurmikoilla Trifolmm spadiceum? (harv.). Vi-

cia saepium (jtav.), PruneUa vidgaris (paik.), Carex pallc-

scens (harv.) ja StriUhiopteris germanica (harv.), viljelyksissä

Sonchiis arvensis (harv.), sekä rannoilla Scirpus sylvaticus

(harv.). Isommalla levenemisellä kuin Kuusamon kunnassa,

tavataan seuraavia: kuivemmissa metsissä y. m. Callima vid-

garis (yi., Kuus. tav.), Fyrola rotundifolia (ktav., Kuus. paik.),

Populus fremula (tav., Kuus. ktav. — jtav.) ja Pimis syl-

vestris (yi., Kuus. tav. — ktav.), lehtimetsissä y. m. Vicia

sylvatica (paik. — jharv., Kuus. harv.) ja Ästragalus alpinus

(harv., Kuus. harv. ja niukasti), lehdoissa y. m. Ranunculus

auricomus (jtav., Kuus. paik.), Actaea spicata (paik., Kuus.

harv.), Phaca frigida (paik.— jharv., Kuus. harv. — jharv.),

Eibes nihrum (paik., Kuus. jharv.), Lonicera caeridea (paik.,

Kuus. harv.), Codoglossimi viride (jtav., Kuus. paik.), Cala-

magrostis lanceolata (jtav., Kuus. paik.?), Eqvisetum scir-

poides (paik., Kuus. harv. — jharv.) ja Asplenium crenatum

(jharv., Kuus. harv.), vuorilla y. m. Thymus serpyllum (jharv.,

Kuus. harv.) ja Cystopteris fragilis (paik., Kuus. jharv.), kui-

villa ahoilla Diantlms superhus (jtav., Kuus. harv.), Fraga-

ria vesca (ktav., Kuus. harv.), Erigeron Midleri (jtav. —
paik., Kuus. jharv.), Hieracium pilosella (paik., Kuus. harv.)

ja Rmanthus major (ktav. — tav., Kuus. jtav. — ktav.), huhta-

ahoilla Calamagrostis epigeios (jtav., Kuus. paik.), nurmi-

koilla Trollius europaeus (ktav., Kuus. jtav. — ktav.), Chry-

santhemum leucanthemum (paik., Kuus. jharv.), GnaphaUum

sylvaticum (ktav., Kuus. jtav. — paik.) ja Veronica longifolia

(jtav. — ktav., Kuus. jtav. — paik.), asuntojen luona Jiincus

hufoniiis (jtav.?, Kuus. paik.?), viljelyksissä Myosotis arven-

sis (ktav., Kuus. paik.) ja Apera spica-venti (paik., Kuus.

harv.), kosteilla paikoilla viljelysmailla y. m. JBarharea stricta

(jharv., Kuus. harv.), rannoilla Angelica archangelica (jtav..
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Kuus. harv. — paik.) ja Carex acuta (jtav., Kuus. paik.), het-

teiden äärillä EpUohiiim origanifoUum (jharv. — paik., Kuus.

harv.), Cystopteris montana (paik., Kuus. jharv.) ynnä mo-

nenlaisilla kasvipaikoilla (letoilla, rannoilla, lehdoissa y. m.)

Alchemilla vulgmis (tav., Kuus. paik. — harv.), Geum rivale

( ktav., Kuus. paik. —- jtav.) ja Saussurea alpina (jtav., Kuus.

jharv. — jtav.).

Lajeja, joita ei Kiestingin kunnassa ole tavattu, kasvaa

paitse niitä jo lueteltuja, jotka ovat tunnetut alueelta aino-

astaan Paanajärven luota, seuraavia: kuivemmissa metsissä?

Fyrola chlorantha (harv.), lehtimetsissä y. m. Vicia sylvatica

ipaik. — jharv.) ja Astragalus alpinus (harv.), lehdoissa Actaea

spicata (paik.), Stellaria horealis (harv.), Fhaca frigida (paik.

— jharv.), Rihes ruhrum (paik.), Carex alpina var. inferal-

pina (jtav.), Eqvisetiim scirpoides (paik.) ja Asplenium cre-

natum (jharv.), vuorilla Silene rupestris (harv.), Gerastium

alpinum (harv.), Thijmus serpyllum (jharv.) ja Cystopteris

fragilis (paik.), kankailla Betula verrucosa? (jtav.), kuivilla

ahoilla Fragaria vesca (ktav.), niittytöyräällä Galium mol-

lugo (harv.), huhta-ahoilla Stellaria longifoUa (jharv.), Li-

stera ovata (harv.), Platanthera hifolia (harv.), ja Carex

digitata (harv.), nurmikoilla Trifolium spadiceiim (harv.),

Frimella mdgaris (paik.), Carex pallescens (harv.) ja Stru-

thiopteris germanica (harv.), viljelyksissä Sonchus arvensis

(harv.), kosteilla paikoilla viljelysmailla JBarharea stricta

(jharv.), rannoilla Angelica archangelica (jtav.), Bartsia al-

pina (jtav. — paik.), Fingvicula alpina (jharv.), Salix Lae-

stadiana (jharv.) ja Scirpiis sylvaticus (harv.), heteniityillä y.

m. Fetasites frigida (harv.), Saussurea alpina (jtav.), Gym-
nadenia cono])sea (jtav.) ja Carex capillaris (jtav.), hetteiden

äärillä Stellaria crassifolia var. ohlongifolia (harv.), Epilo-

bium origanifoUum (jharv. — paik.), E. alpinum (paik.) ja

Cystopteris montana (paik.), sekä lettoniityillä y. m. Foten-

tilla tormentilla (paik.) ja Salix myrsinites (harv.).

Kuusamon kunnassa eli alueen kuusiregionissa kasvaa

seuraavia lajeja, joita ei muualla alueella ole löydetty, ni-

mittäin: kuusimetsissä y. m. Gnaphalium norvegicum (jharv.
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— jtav.) Mulgedium alpinum (paik. — ktav.) ja Cdlypso^

borealis (jharv. — harv.), lehtimetsissä Orobus vernus ') (harv.)

ja Arctostaphylos alpina (harv.), lehdossa Myosotis sylvatica

(harv.), vuorilla Saxifraga nivalis (harv.), S. cernua (harv.) ja

Asplenmm septentrionale (harv.), nurmikoilla Hieracium Kuitsa-

moänse (paik.), viljelyksissä Myosotis sparsiflora (harv.), ran-

noilla? Calamagrostis strigosa (harv.), heteniityillä ? Gymna-

denia albida (harv.), suoperäisillä mailla Carex capitata (harv.)

ja C.paradoxa (harv.), hetteiden äärillä Epilohium lineare

(harv.) ja Saxifraga aizoides (harv.), lettoniityillä Carex tere-

tiuscula (harv.), C. heleonastes (paik.) ja C. vitilis? (harv.),

letolla Saxifraga hircidus (harv.), vesissä Batrachium confer-

voides (harv.), Myriophyllum spicatum (harv.), Callitriche au-

tumnalis (harv.), Utricularia ochroleuca (harv.), Stratiotes

aloides (harv.), Potamogeton marinus (harv.), P. sosteraceus

(harv.), Lemna trisulca (harv.) ja L. minor (harv.).

Näihin lisäksi kasvaa vielä seuraavia, joita ei ole löy-

detty Paanajärven kunnassa: [kuivalla aholla Convdllariama-

jalis harv.], nurmikoilla Hieracium suecicum (harv.), H. tu-

hulascens (jharv.), H. dimorphoides (harv.) ja K pratense

(harv.), pellonpientarilla Geranium pratense (jharv.), kos-

teillä niityillä y. m. Carex stellulata (harv.) ynnä rannoilla

Carex aqvatilis (tav. — harv.).

Isommalla levenemisellä kuin Paanajärven kunnassa:

tavataan seuraavia: kuusimetsissä Ähies excelsa var. ohovata

(tav., Paanaj. ktav.), korvissa Listera cordata (ktav. — jtav.,.

Paanaj. jtav.), lehdoissa y. m. Stellaria horealis (paik., Paanaj..

harv.) ja Carex alpina var. inferalpina (paik. — ktav., Paanaj..

jtav.), kuivilla ahoilla y. m. Hieracium pubescens (ktav. Paanaj.

jharv.) ja Calamagrostis lapponica (tav., Paanaj. tav. — ktav.),.

nurmikoilla Älchemilla vulgaris (tav. Paanaj. harv. — paik.),.

Hieracium Friesii var. hirsutum (jtav. — paik., Paanaj. harv.),,

asuntojen luona Carum carvi (ktav.— tav., Paanaj. jharv.),.

viljelyksissä Carduus crispus (tav., Paanaj. jtav. — ktav.), kos-

') Koivuregionin rajalla.
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teillä paikoilla viljelyksissä Veronica serpyllifolia (jtar. —
ktav., Paanaj. jliarv.), rannoilla Galhmi trifidum (jharv., Paanaj.

harv.), Bartsia alpina (* paik. — jtav. — ktav., Paanaj. jtav.

— paik.), Mentha arvensis (paik. —jharv., Paanaj. jharv.),

Fingvicula alpina (harv. — paik., Paanaj. jharv.), Naumbur-
c)ia thyrsiflora (jtav., Paanaj. paik.), Salix Laestadiana (paik.,

Paanaj. jharv.), Heleocliaris palustris (paik., Paanaj. jharv.),.

heteniityillä y. m. Gymnadenia conopsea (paik. — ktav., Paa-

naj. jtav.) ja Carex capillaris (jharv. — ktav., Paanaj. jtav.),

lettoniityillä y. m. Fetasites frigida (paik., Paanaj. harv.) ja

Salix mijrsinites (jharv. — paik., Paanaj. harv.), letoilla y. m.

Fotentilla tormentilla (jtav. — paik., Paanaj. paik.), suoperäi-

sillä mailla Sceptrum carolinum (jtav. — ktav., Paanaj. jtavOr

Fingvicida vidgaris (tav. — ktav., Paanaj. jtav.), Tofieldia ho-

realis (ktav., Paanaj. jtav.) ja EriopJiorum capitatum (jtav.,

Paanaj. paik.) sekä rahkasoilla Cassandra calyculata (ktav.

— paik., Paanaj. harv.).

Lajeja, joita ei Kiannau kunnassa ole tavattu, kasvaa

Kuusamon kunnassa, paitse jo lueteltuja yksinomaisesti Kuu-
samossa löydettyjä, vielä seuraavia: kuusimetsissä Coelo-

glossum viride (paik.), koivikoissa y. m. Astragalus alpinus^)

(harv.), lehdoissa y. m. Carex alpina var. inferalpina (paik.;,

Eqvisetum scirpoides (harv.), vuorilla Silene rupestris (harv.;

ja Asplenium viride (harv. — jharv.), kuivilla ahoilla y. m.

Erigeron elongatus (jharv.) ja Calamagrostis lapponica '•^) (tav.)^

huhta-aholla Vicia sylvatica (harv.), niittytöyräillä Folemo-

nium caeruleum (jharv. — harv.), nurmikoilla Trolliiis euro-

paeus (jtav. — ktav.) ja Hieraciiim Friesii var. hirsutum (jtav..

— paik.), monenlaisilla kasvipaikoilla Alchemilla vidgaris (tav.)

ja Fotentilla tormentilla (jtav. — paik.), pellonpientarilla

Geranium pratense (jharv.) ja Tanacetum vidgare (harv.),

asuntojen luona Älopecurus pratensis var. nigricans (jtav. —
ktav.), rannoilla Angelica archangelica (harv. — paik.), Bart-

sia alpina (paik. — ktav.), Fitigvictda alpina (harv. — paik.),.

O Koivuregionin rajalla.

2) Kasvaa luultavasti myöskin Kiannalla vähällä levenemisellä.
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Frimula dndu (liarv.), Salix kastata (paik.), Triglochin pa-

lustre (liarv.) ja Sdrpus pauciflorus (harv.), heteniityillä y.

m. Saiissurea alenna (jharv. — jtav.) ja Gtjmnadenia cono-

psea (paik. — jtav.), hetteiden äärillä EpiloUum origanifoUum

(harv.) ja Ci/stoptens montana (jharv.), lettoniityillä Salix

myrsinites (jharv. — paik.), letoilla Eriophorum latifolkm

(paik.) ynnä suoperäisillä mailla Bdida alpestris (jharv.).

Niinkuin edellisestä olemme huomanneet, on eroitus

niiden kuntain välillä, joita tässä olemme selittäneet, yleen-

sä jokseenkin iso ja samaten ovat myöskin niiden väliset ra-

jat melkoisen markeeratut, joihin seikkoihin maan konfigu-

rationi etupäässä on syynä. Kuten tämän kirjasen alussa, se-

littäessäni paikkakunnan konligurationia, mainitsin, viettää

maa siellä, yleisesti katsoen, vuoron etelään ja vuoron poh-

jaiseen, jonka vuoksi kasvit, jotka pohjaista kohden kalte-

villa maisemilla jo alkavat kohdata niiden levenemistä su-

pistavia suhteita, pääsevät kohoamaan vielä jonkun matkan

pohjaiseen melkein samalla levenemisellä kohdatessaan sen-

jälkeen maiseman, joka on etelää kohden kaltevaa ja siis

tarjoaa niille suhteita, jotka edistävät niiden levenemistä

pohjaiseen; vaan sittenkun maa taas alkaa viettää pohjaiseen

ja mainitut kasvit jo ovat saavuttaneet sen rajan taikka siir-

tyneet sen rajan yli, johon saakka ne normaaleilla suhteilla

saattavat kohota, ja nyt löytävät päinvastoin suhteita, jotka

ovat heille haitaksi, täytyy niiden leveneminen äkiste päät-

tyä niillä seuduilla, joissa maa jälleen rupeaa viettämään

pohjaista kohden. Siten saapi tällainen järjestys maan kon-

figurationissa aikaan niissä avaroissa laaksoissa, jonka nä-

mät vastaisille suunnille kaltevat maisemat yhteensä muo-

dostavat, suuremman yhdenmukaisuuden kasvistossa, kuin niillä

toisessa tapauksessa voisi olla. Myöskin täytyvät samasta

syystä rajat näiden hässinein kasvistojen välillä tulla enem-

män tuntuviksi ja jyrkiksi. Vaikka olin rajoittanut alueemme

kunnat kokonaan niiden kasvullisuuden mukaan, jo ennen-

kuin ryhdyin tarkastamaan paikkakunnan konfigurationin suh-

teita, olen sittemmin huomannut, että kuntamme pohjaiset ja

eteläiset rajat sangen paljon mukautuvat maan yleisen kai-
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tevuuden mukaan. Siten on useimmilla alueemme kasvi-

geografillisilla kunnilla jokseenkin sama rajoitus

kuin niillä suurilla bassineilla, joihin maa ylei-

seltä konfigurationiltaan on jaettu.

Kasvien keskeytynyt leveneminen. Niinkuin jo edellä on

viitattu tavataan polijaisimmissa kunnissa useita kasvilajeja,

jotka melkein kokonaan puuttuvat niiden eteläpuolella ole-

vista lähimmistä kunnista, vaan ilmestyvät jälleen etelä-

osassa aluetta tai toiset vasta Etelä-Suomessa. Senkalttai-

nen leveneminen on seuraavilla lajeilla:
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Ne eteläisille kasveille edulliset ilmanlaadun suhteet,

joita Pohjais-Suomen tunturit ja jylhät vaarat monella pai-

koin tarjoavat päivää kohden jyrkästi kaltevilla etelä-rinteil-

lään, ovat, näyttää minusta, epäilemättömästi syynä siihen,

että useat ylläluetelluista kasveista tavataan alueellamme

kaukana ulkopuolella varsinaista levenemis-alaansa. Toi-

seltakin seudulta olen jo ennen kertonut '), että eräät

kasvit ilmestyvät vuorilla paikkakunnilla, jotka ovat poh-

jaisemmassa kuin niiden varsinainen levenemis-ala. Sama-
ten luettelee L. L. Laestadius 2) ja myöhemmin F. Björnström ^)

eräältä vuorelta Ruotsin Lapissa useita eteläisiä lajeja, joi-

den leveneminen muutoin jo on päättynyt paljoa eteläm-

mässä. Eteläisille lajeille myötäisen expositionin kautta alu-

een pohjais-osassa lienee seuraavien lajien leveneminen se-

litettävä:

Viola arenaria, Vicia sylvatica, Prunella vulgaris,

V. umbrosa, Fragaria vesca, Betula verrucosa,

Silene rupestris (?), Circoea alpina, Listera ovata,

Orobus vernus*), Pyrola chlorantha{?), Platanthera hifolia,

Trifoliwm spadiceum (?), Thymus serpyllum, Convallaria majalis.

Useain toisten lajien levenemisvaihokset näyttävät sitä-

vastoin riippuvan yleisemmistä ja varsinkin ilmanlaadun suh-

teista. Heittäen jälkimäisten tarkastamisen sikseensä, kun

niiden materiaalein avulla, joita tätänykyä olisi käytettävä-

näni, on varsin vähän toivoa riittävän päätöksen saavutta-

misesta, otan ainoastaan vahvistaakseni sen jokseenkin tar-

kastamatta jätetyn tosiasian, että maassamme tavataan

useita lajeja, jotka niiden syiden vaikutuksesta,

^) E. Wainio, Havainnolta Itä-Hämeen kasvistosta, siv. 42.

2) L. L. Laestadius, Beskrifning öfver nägra sällsyntare växter

frän norra delarne af Sverige jemte anmärkningar i växtgeografin (K.

Vet. Acad. handl. 1824). Siv. 184.

3) F. Björnström, Grunddragen af Piteä Lappmarks växtfy-

siognomi. Upsala 1856. Siv. 12.

*) Että myöskin muut suhteet ovat vaikuttaneet sen levenemiseen,

siitä antaa viittauksen se seikka että sillä on iso leveneminen Valkoisen

meren rannikolla aina Ponoihin saakka (N. I. Fellmanin mukaan siellä

„ei harv."). Myöskin Samojedien maasta on se tunnettu.
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jotka tärkeimmällä tavalla vaikuttavat kasvien le-

venemiseen (siis muiden kuin lokaalisuhteiden vaikutuk-

sesta) ovat saavuttaneet senkalttaisen levenemisen,

että ne keskimaasta sekä etelää että pohjaista koh-

den karttuvat levenemisessään. Samalla koen myös
osoittaa missä yhteydessä näiden lajien leveneminen pohjais-

osassa aluettamme on niiden levenemissuhteiden kanssa Eu-

ropassa yleensä.

Niiden levenemistä Skandinaviassa, Suomessa ja Poh-

jais-Venäjällä tarkastaessa, huomaamme, että niistä eräät

lajit Skandinavian kautta ja eräät Poh jais-Venä-
jän kautta, toiset taas molemmiltakin puolin koho-
avat i) Lappiin, välttäen isompia tai vähempiä aloja

Lapin etelä-puolella, samalla kuin ne Europan
mantereelta tietä tai toista tunkeutuvat myös Ete-

lä-Suomeen. Lajit, joiden leveneminen ulottuu yli

koko Europan, nousevat Lappiin yleensä Skandina-
vian kautta, toiset kuitenkin sekä Skandinavian
että Pohjais-Venäjän kautta, jotavastoin lajit, joi-

den leveneminen ei ulotu Länsi-Europaan, koho-
avat, vaikkapa ne kasvavatkin Skandinaviassa, Lap-
piin yleensä Venäjän kautta. Lajit, jotka Skandi-

navian kautta kohoavat Lappiin, kasvavat Kuusa-
mossa isommalla levenemisellä kuin samalla tasa-

piirillä Venäjään kuuluvalla alue-osalla, jotavastoin

Venäjän kautta kohoavista lajeista eräitä kasvaa Kuusamossa

enemmän kuin jälkimäisellä seudulla, toisia taas vähemmin,

joka säännöttömyys on seuraus varsinkin siitä, että eräät

lajit kiertävät alueemme pohjaispuolitse Kuusamoon.

1) Tällä tarkoitan, että ne Skandinaviassa tai Pohjais-Venäjällä

kasvavat niin isolla levenemisellä, että niiden kasvantoala Lapissa on

keskeytymättömässä yhteydessä Europan kontinentilla olevan levenemis-

alan kanssa, kun emme ota kysymykseen sitä keskeytystä, jonka Itä-

meri ja Valkoinen meri niille aikaansaavat. Kun näistä lajeista tus-

kin ainoatakaan voidaan pitää Lapille syntyperäisenä, lienee näistä syistä

oikeus luulla niiden levenemisalan Skandinaviassa ja Pohjais-Venäjällä

osoittavan myöskin suunnan, jota myöten ne ovat muuttaneet Lappiin.

8
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Todistaakseni nämät johtopäätökset, mainitsen tässä

tarkastettavien lajien levenemisestä eräitä havainnolta, joiden

kautta se mielestäni enimmin on karakteriseerattu, varsinkin

alueemme tasapiireillä olevassa osassa Pohjais-Europaa. Alan

^nsin lajeilla, jotka Skandinavian kautta näyttävät kohoa-

van Lappiin.

Barbarea strida. Se kasvaa Europassa Nyman'in y
mukaan seuraavissa maissa: „Austr., Germ., Batav. — Scand.

— Angl. — Hisp. — Lomb., Ligur., Lucc. — Croat., Hung.,

Transs. — Rossia med., mer." — Ledebour 2) ei mainitse sitä

Siperiasta.

Norjassa: Blytfin^) mukaan „alm. i Christiania og Ha-

mar Stifter; sjelden i Christianssands og Bergens Stif-

ter; Nordenfjelds

;

i Nordland h. o. h., i Fin-

marken ei sj."

Ruotsissa : Etelä-Ängermanlandissa Fristedfin ^) mukaan

kaikissa reg. joks. tav. — Piteän Lapissa Björnström'in ^)

mukaan kuusireg., mäntyreg. paik. — Qvikjoen luona Luleän

Lapissa Anderson'in ^) mukaan „ad ripas fr." — Tornion La-

pissa Laestadius'en ^) mukaan koivureg. paik.

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fell-

inan'in ^) mukaan paik. — Turjan Lapissa N. L Fellman'in ^)

^) C.F.Nyman, Sylloge Florse europese. Oerebrose 1854—1855.

Siv. 187.

2) C. F. a Ledebour, Flora Rossica. Stuttgartise 1842—1853.

3) M. N. & K.A.Blytt, Norges Flora. Christiania 1861—1876. Siv.

969.

*) R. F. Fr is te dt, Växtgeografisk skildring af Södra Angerman-

land. Upsala 1857. Siv. 23.

5) F. J.Björn Ström, Grunddragen af Piteä Lappmarks växtfysio-

gnomi. Upsala 1856. Siv. 22.

6) N.J.Anderson, Plantse vasculares circa Qvickjock Lapponise

lulensis. Upsalise 1844—45. Siv. 18.

') C. P. Laestadius, Bidrag tili kännedom om växtligheten i

Torneä Lappmark. Upsala 1860. Siv. 18.

8) J. Fellman, Index plantarum in Lapponia fennica lectarum

(Bullet. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, tome VIII, 1835). Siv. 275.

9) N. I. Fellman, Plantae vasculares in Lapponia orientali sponte

nascentes, siv. 7.
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mukaan „usqve ad Kola et Liimbofski passim; ad oram vero

maris glacialis deesse videtui". — Länsisuomessa Simmin-
g'in, Karsten'in ja Malmgren'in mukaan ') joks. tav. („St.

Oa."). — Pohjais-Hämeestä ei tunnettu -). — Äänisjärven Kar-

jalassa Norrlin'in 'O mukaan joks. tav. — Samojedien maassa
ovat löytöpaikat Ruprechtin ^) mukaan „sinus maris pr. Me-
sen V. g. ad prom. Tolstoi, (etiam in sinu Indega vidi)".

Päätös: Nousee varsinkin Skandinavian kautta Lappiin

ja välttää maassamme etenkin Lapin-alista regionia.

Älchcmilla vulgaris. Sen leveneminen ulottuu Watso-
n'in 5) mukaan yli koko Europan. — Pohjais-Aasiassa Lede-

bour'in ^) mukaan ,,in omni Sibiria (Gmelin) uralensi, al-

taica, et baicalensi".

Ruotsissa: Etelä-Angermanlandissa kaikissa reg. tav

(Fristedt, s. 27). — Piteän Lapissa kaikissa reg. paik. (Björn-

ström, s. 25). — Luleän Lapissa Qvikjoen seutuvilla An-

dersonin mukaan (s. 26) „in pratis et pascuis". — Tornion

Lapissa koivureg. harv. (Laestadius, s. 20). — Wahlenber-

g'in ^
) mukaan „per part. sylv. et subalpin. omnium Lappo-

niarum ubiqve vulgatissime".

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J.

Fellman'in mukaan (s. 251) ei harv. — Turjan Lapissa

ei harv. (N. L Fellman, s. 20). — Oulun tienoolla Ju-

lin'in *^) mukaan jtav. — Samojedien maassa Ruprechfin mu-
kaan (s. 32) ainoastaan pohjaispuolella napapiiriä („in pe-

nins. Kanin passim, rarius in ins. Kolgujew";.

') Th. Simming, P. N. Karsten, A. J. Malmgreii, Bot. resa

tili Satakunta och södra Österbotten, siv. 27.

2; Löydetty Jyväskylässä (Yliop. Mus.)

3, J. P. Norrlin, Fl. Kar. oneg., siv. 139.

4) F. I. Ruprecht, Flores Samojedorum cisuralensium. S:t. Pe-

tersburg 1845. Siv. 22.

5) H. C. Watson, Compenlium of the Cybele britannica, s. 1G6.

6) C. F. a Ledebour, FL ross. II, siv. 29.

') G. Wahlenberg, Fl. lapp., siv. 51.

8/ J.Julin, Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleä-

borg samlade naturalier (Ny Journ. uti hushälln. Tome XIV, 1791)»

siv. 275.
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Päätös: Nousee Skandinavian puolitse Lappiin, välttäen

Lapin-alista regionia.

Potentilla tormentilla. Watson'in ') mukaan yli koko

Europan. — Ledebourin mukaan (Fl. ross. II, s. 51) „in Ros-

sia (ubiqve, Falk) arctica (territ. Kola et Lapponia), septen-

trionali (Fennia), media et in omni Sibiria (Gmel.)

uralensi, altaica et baicalensi".

Ruotsissa: Etelä-Angermanlandissa kaikissa reg. tav.

(Frist, s. 27). — Piteän Lapissa kuusireg., mäntyreg. tav.,

koivureg. paik. (Björnstr., s. 25). — Luleän Lapissa Qvik-

joen seudulla Andersonin mukaan (s. 26) „in sylvis rarius".

— Tornion Lapissa koivureg. harv., havureg. paik. (C. P.

Lsest., s. 21). — Wahlenberg'in mukaan (Fl. lapp., s. 148)

„per part. sylv. et subsylv. Lapponiarum meridionalium ubiqve

freqventer et septentrionalium parcius usqve ad Nonainen

Lapp. Tornens.; ut etiam in inferalpinis Nordlandiae vulga-

ris in radices alpium passim copiose adscendens".

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fell-

man'in mukaan (1. c, s. 269) paik. („tamen ad septentrionem

non penetrat"). — Turjan Lapissa N. I. Fellman'in mukaan

(s. 21) „in palud. Lapponiae meridionalis haud infreqvens;

septentrionem versus rarescit et pauUo ante oppid. Kola

terminum suum borealem attigisse videtur. In peninsulae

Lapponicai partibus orientalibus nuUibi obvia fuit''. — Ei

kasva Euprechfin mukaan (s. 9) Samojedien maassa. — Ou-

lun seudulla tav. (Julin, s. 285).

Päätös : Nousee Skandinavian puolitse (kenties Suomen

länsirannikkoa myöten?) Lappiin (varsinkin havuregioneihin)

ja välttää Lapin-alista regionia.

Cardims crispiis. Watson'in mukaan (Comp. Cyb., s.

220) koko Europassa paitse Finmarkissa (Ruijassa). — Le-

debour'in mukaan (Fl. ross. II, s. 421) „in Rossia arctica

(Kola & Lapponia), septentrionali (Fennia, Ostrobothnia, circa

Mesen), media, australi inqve omni Sibiria (Gmel.)

uralensi, altaica, baicalensi et orientali, inqve Davuria.

•) H. C. Watson, Comp. Cyb. brit., siv. 159.
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Norjassa: Blytfin mukaan (1. c, s. 601) „meget almin-

delig" — ^gjennem hele Landet indtil Gibastad i Senjen,

69^ 20'".

Ruotsissa: Etelä-Ängermanlandissa Fristedfin mukaan

(s. 15) ^alreg., alderreg. t. a." — Piteän Lapissa kuusireg.

paik. (Björnstr., s. 18). — Luleän Lapissa Qvikjoen seudulla

tav. (Anders., s. 14). — Tornion Lapissa koivureg. ja havu-

reg. tav. (C. P. Lsest., s. 15). — Wahlenberg'in mukaan (FL

lapp. s. 200) „in agr. omnium Lapponiarum etiam Kemen-
sis usqve ad lacum Enare saepe freqventissime".

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fell-

man'in (1. c, s. 278) mukaan pelloissa tav. — Turjan La-

pissa N. L Fellman'in mukaan (s. 40) „ad pag. Kantalaks

copiose; dein ad flumen Tuloma alibiqve ex. J. Fellm." —
Samojedien maassa Mesenin luona (Ruprecht, s. 45). — Ou-

lun seudulta mainittu Julin'in luettelossa ainoastaan Rantsi-

lasta (1. c, s. 29). — Länsisuomessa paik. Satakunnassa,

tav. Vaasassa ja Merenkurkussa (Simming, Karsten, Malm-

gren, s. 17). — Etelä-Hämeessä Norrlin'in ') mukaan paik. —
Pohjais- ja Keski-Hämeen kasvi-luetteloissa ei mainittu. —
Äänisjärven Karjalassa Norrlin'in mukaan '^) joks. tav. —
Suomen Karjalassa W. Nylander'in ^) mukaan paik.

Päätös: Nousee Skandinavian kautta Lappiin, välttäen

eteläisempää Lapin-alista regionia ja, varsinkin keski-osissa

maata, isoa osaa myös rantalepän regionista.

Coeloglossiim viride. Watson'in mukaan (Comp. Cyb.,

s. 327) kuuluu sen levenemis-alaan „Europe ali (if in Turkey)".

— Ledebour'in mukaan (Fl. ross. III., s. 72) „in Rossia ar-

ctica, septentrionali (Ostrobothnia, Fennia, Olonetz), media,

australi, in prov. caucasicis (in alpin, et subalpin.), Sibiria

uralensi, altaica et baicalensi inqve Davuria". — Wirzen'in *)

mukaan Kasanin seudulla paik.

i) J.P.NorrliD, Bidr. tili sydöstr. Tav. fl., siv. 128.

2) J. P. Norrlin, Fl. Kar. oneg., siv. 155.

3) W. Nylander, Collectanea in floram karelicam, siv. 125.

*'j J. E. A. Wirzen, Dissert. ac. in geographica plantarum per par-

tem provinciae casanensis distributione illustranda periculum, siv. 108.
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Norjassa: Blytfiii mukaan (s. 1274) „alm. f0rst i de sub-

alpine Egne paa Östlandet"; (s. 349) „— — isser almindelig

i Fjeldegnene til og undertiden hoit over Birkegrsendsen fra

den sydlige Deel af Christiansands Stift til Östfinmarken, i

den sydlige Deel af Landet sjelden i de lavere Egne hist

og her" etc.

Ruotsissa: Etelä-Angermanlandissa kaikissa reg. tav.

(Frist, s. 33). — Piteän Lapissa kaikissa reg. paik. (, Björnstr.,

s. 29). — Qvikjoen seudulla Luleän Lapissa tav. (Anders.,

s. 30). — Tornion Lapissa kaikissa reg. paik. ^C. P. L^est.,

s. 24). — Wahlenberg'in mukaan ') „in pratis Sueciae

magis orientalis vei oceano aversse a Scania ad Oelandiam,

Vestrogothiam Dalecarliam in Osmundsberg freqven-

ter et Norrlandiam rarius; dein tantum in regionibus subal-

pestribus Jemtlandise et Lapponiae usqve ad districtum Fsel-

les dictum".

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa joks.

liarv. (J. Fellm., s. 281). — Turjan Lapissa N. I. Fellman'in

mukaan (s. 65) „in insula Kiidin maris glacialis et abhinc

meridiem versus passim; orientem versus adhuc circa pa-

gum Tetrinä." — Länsisuomessa Simm., Karst. ja Malmgr.

mukaan (s. 16) „h. o. d. (mera rar) St. Oa." — Pohjais-

Hämeessä Brotherus'en -) mukaan jtav. — Etelä-Hämeessä

harv. fNorrl., Tav. fl., s. 27). — Suomen Karjalasta ei tun-

nettu. — Äänisjärven Karjalassa paik. — jtav. (Norrl., Fl.

Kar. oneg. s. 172). — Samojedien maassa ovat löytöpaikat

Fiuprechfin mukaan (s. 57) „Mesen et promont. Mikulkin."

Päätös: Näyttää Skandinavian kautta nousevan Lappiin

ja laskeuvan sieltä länsipuolitse Suomea vähällä levenemi-

sellä etelää kohden, vaan itäpuolella Suomea välttävän La-

pin-alista ynnä tervalepän regionia.

Gymnadenia conopsea. Watson'in mukaan (Comp. Cyb.,

s. 327) on se levennyt yli koko Europan. — Ledebour'in

mukaan (Fl. ross. III, s. 72) in Rossia arctica (Kola, Lap-

1) G. Wahlenberg, Flora suecica, siv. 55(5.

2) W. F. Brotherus, Anteckningar tili norra Tavastlands flora,

s. 197.
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jponia), septeutrionali (Ostrobothnia, Fennia), media et au-

stiali, in Tauria et provinc. caucasicis, in Sibiria uralensi,

altaica, baicalensi et orientali inqve Davuria.

Norjassa: Blytfin mukaan (1. c, s. 342) „til Östfinmar-

ken".

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (Fl. suec, s. 558)

„in pratis fere totius Suecise usqve ad Jemtlandiam freqven-

ter; sed Lapponise rarius minusqve" sekä (Fl. lapp., s. 215)

„in pratis inferalpinis Nordlandise et ipsis alpibus lulensi-

bus raro; nec non in paludibus Lapponiae sylvaticse praeci-

pue tornensis freqventius". — Ei mainittu Etelä-Ängerman-

landista Fristedfin kasviluettelossa. — Piteän Lapissa kuu-

sireg., mäntyreg., koivureg. paik. (Björnstr., s. 29) — Qvik-

joen seudulla Luleän Lapissa Anderson'in mukaan (s. 3C')

^in prat. aqvosis alp. Snjärrak cop." — Tornion Lapissa koivu-

reg., havureg. tav. (Löest, s. 24).

Suomessa ja Pohjais- Venäjällä: Suomen Lapissa J.

Fellman'in mukaan (s. 281) „ad flumina Ounasjoki et Kak-

kala lecta". — Turjan Lapissa N. L Fellman'in mukaan (s.

65) „ad pag. Peisen, Knjäscha et Umba rarissime". — Ei

kasva Samojedein maassa Ruprechfin mukaan (s. 9). —
Länsisuomessa Satakunnassa (^Sf) paik., vaan ei Etelä-

Pohjanmaalla („0a.'') (Simm., Karst, Malmgr., s. 16). —
Polijais-Hämeessä jtav. (Broth., s. 167). — Suomen Karja-

lassa tav. (W. Nyi., 1. c. s. 153). — Äänisjärven Karjalassa

yi. (Nord., Fl. Kar. oneg., s. 172).

Päätös: Kohoaa Skandinavian kautta Lappiin, välttäen

Lapin-alista regionia, ja ulottuu toiselta puolen Etelä-Suo-

mesta vähitellen heikkonevalla levenemisellä melkein yli koko

tervalepän regionin.

Scirpus paudfloms. Kasvaa Watson'in mukaan (^Comp.

Cyb., s. 362) koko Europassa paitse Turkinmaalla. — Lede-

bour'in mukaan (Fl. ross. IV, s. 246) „in Rossia septentrio-

nali (Ostrobothnia et Fennia), media et australi in-

qve Sibiria uralensi et Davuria".

Norjassa: M. N. Blytfin mukaan (1. c, s. 263) „alminde-

lig til Östfinmarken", josta A. Blytt lausuu (1. c, s. 1263) „ef-

ter min Erfaring h0rer den ikke til de almindelige Planter".
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Ruotsissa: Hartman'in mukaan ') „Sk. — Ingml. ocb

Jemtl. WB'*. — Etelä-Ängermanlandissa leppäreg. harv. (Frist,

s. 35). — Piteän, Qvikjoen ja Tornion kasviluetteloissa ei'

mainittu.

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Länsisuomessa harv.

(^Oa.") (Simm., Karst., Malmgr., s. 12). — Äänisjärven Kar-

jalassa Norrlin'in mukaan (1. c, s. 175) „ad Tiudie fq.; Selki,

Pyhäniemi Solomeno; in Saoneshje ad Schungu fq." — Ei

mainita Turjan Lapista 2) eikä Samojedien maasta Fellman'in

ja Ruprechfin kasviluetteloissa.

Päätös: Näyttää Norjan kautta kohoavan Lappiin.

Cystopteris fragilis. Kasvaa Watson'in mukaan (Comp.

Cyb., s. 409) yli koko Europan, Länsi-Aasiassa, Siperiassa^

Davuriassa, Kamtschatkassa, y. m. •

Norjassa: Blytfin mukaan (s. 20) „alm. til Östfinmar-

ken".

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (FL suec, s. 671)

„per totam Sueciam ubiqve". — Etelä-Ängermanlandissa kai-

kissa reg. jtav. (Frist, s. 39). — Piteän Lapissa paik. (Björnstr.,

s. 34). ~ Tornion Lapissa paik. (C. P. Lsest., s. 29).

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Turjan Lapissa N. I.

Fellman'in mukaan (s. 17) „passim, orientem versus

rarior." — Tornion virran seutuvilla Hj. Hjelfin ilmoituksen

mukaan muutamissa paikoin. — Pohjais-Hämeessäjtav. (Broth.,.

s. 206).

Päätös: Näyttää välttävän Lapin-alista regionia ja ko-

hoavan Lappiin Skandinavian kautta"^).

Sekä Skandinavian että Venäjän kautta näyttävät seu-

raavat lajit kohoavan Lappiin.

Nasturtium pcdustre. Kasvaa Nyman'in mukaan i^s.

190) seuraavissa maissa Europassa: „Helv., Austr., Germ.,

Batav. — Scand., Brit. — Belg., Gall. — Ital. — Croat.,

Hung., Transs. — Ross. med., mer." — Ei löydy Fseroen eikä

Englannin saaristossa (Lecoq, 1. c. V., s. 40). — Ledebour'in

1) C.Hartman, Skandinaviens flora, X uppl. 1870. Siv. 233-

2) Tavattu Kantalahden luona (YI. mus.).

3) Tiedot sen levenemisestä ovat kuitenkin liian vajallisia tuUak-

Bemrae siitä varmaan päätökseen.
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mukaan (1. c. I, s. 113) „in Rossia arctica, septentrionali,

media, australi, Sibiria altaica, in reg. baicalensi, Kam-

tschatka austr."

Norjassa: Blytfin mukaan (s. 967) „
—

i det

nordligste Norge h. o. h."

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (FL suec. I ed. 2,

s. 435) „loc. palud. et humidis totius Sueciae a Scania ad

Enare Lapponiae freqventer." — Etelä-Ängermanlandissa joks.

tav. (Frist., s. 22 j. — Ei mainittu Piteän Lapista eikä Qvik-

joen seudulta. — Tornion Lapissa koivureg. harv. (C. P.

Laest, s. 18).

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Turjan Lapissa N. L
Fellman'in mukaan (s. 6) „ad Oletnitsa et ripas lacus Kou-

tajärvi". — Pohjais-Hämeessä tav. (Broth., s. 202). — Sa-

mojedien maassa Ruprechfin mukaan (1. c, s. 21) „in reg.

sylv. usqve ad flumen Bjelaja; rarius in reg. subalpina ad

prom. Konuschin".

Päätös: Näyttää nousevan Lappiin sekä Venäjän että

Norjan kautta ja välttävän Lapin-alista regionia.

Geum rivale. Levennyt Watson'in mukaan yli koko

Europan (Comp. Cyb., s. 156). — Ledebour'in mukaan (1. c.

II, s. 24) „in Rossia arctica (Kola et Lapponia), septentrio-

nali (Fennia, terr. Samojedarum reg. sylvatica), media, au-

strali inqve omni Sibiria (Gmel.) uralensi, altaica'^.

Norjassa: Blytfin mukaan (s. 1178) „alm. gjennem hele

Landet lige til Magero, 71° 7', og Östfinmarken.

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (Fl. lapp., s. 148) „in

pratis subhumidis, nemorosis inferalpinis totius Nordlandise

freqventer et Finmarkise rarissime; nec non per partem

sylvaticam et subsylvaticam Lapponiarum Suecicarum pas-

sim", sekä (Fl. suec, s. 343) „in pratis subhum. ad rivulos

per totam Sueciam usqve ad latera alpium ubiqve". — Etelä-

Ängermanlandissa kaikissa reg. tav. (Frist., s. 27), — Pi-

teän Lapissa kuusireg., mäntyreg., koivureg. paik. (Björnstr.,

s. 25). — Luleän Lapissa Qvikjoen seudulla „lehdikoissa

tav." (Anders., s. 2Q). — Tornion Lapissa koivureg., liavu-

reg. harv. (C. P. Lsest., s. 21).
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Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fell-

manin mukaan (s. 26^)) tav. jokien varsilla. ~ Turjan La-

pissa N. L Fellmanin mukaan (s. 20) „usqve in summam sep-

tentrionera parcius." — Ruprecht'in mukaan (s. 32) Samoje-

dien maassa „ubiqve usqve ad Iit. boreale ins. Kolgujew". —
Ainoastaan Kemistä mainittu Julin'in kasviluettelossa (s. 285).

— Pohjais-Hämeessä yi. (^Broth., s. 205). — Suomen Kar-

jalassa W. Nylanderin mukaan (s. 146) tav. — Äänisjärven

Karjalassa tav. — yi. (Norrl., s. 146).

Päätös: Nousee sekä Skandinavian että Venäjän kautta

Lappiin, välttäen Lapin-alista regionia.

Galium boreale. Watson'in mukaan (Comp. Cyb., s. 104)

kuuluu sen levenemis-alaan „Europe ali, except Channel

and Netherlands." — Ledebourin mukaan (1. c. II, s. 413)

.„in Rossia arctica (Kola, Lapponia), septentrionali ^Ostro-

bothnia, Fennia, terr. Samojedarum reg. sylv.), media, au-

strali in Sibiria omni (GmeL), altaica et baica-

lensi, Davuria et Kamtschatka".

Norjassa: Blytfin mukaan (s. 693) „alm. gjen-

nem hele Landet lige til Ripesfjorddal m^r Hammerfest, 70°

26', Porsanger og Tanen 70° 28'. I Christianssands og isser

i Bergens Stift forekommer den mest i Fjelddalene og inde

i Fjordene og er sjelden ude ved Havet".

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (FL suec. I, s. 95)

„in prat. et pasc. ster. universse Sueciye, alpibus et alpinis

locis tantum exceptis, vulgatissimum", sekä (Fl. lapp., s. 46)

„per partem sylvaticam inferiorem Lapponiarum meridiona-

lium utpote Umensis et Pitensis satis freqventer (haud vero

supra lacum Rappen). Dein haud provenit anteqvam
in Lapponia Kemensi, ubi e Fennonia proventa ad-

scendit juxta flumina per partem sylvaticam et subsylvaticara

totara usqve ad Polmak et ultra sat freqventer". — Etelä-

Angermanlandissa kaikissa reg. tav. (Frist., s. 17). — Pi-

teän Lapissa kuusireg. paik. (Björnstr., s. 19). — Ei mainita

Andersonin eikä Liestadius'en kasviluetteloissa Qvikjoen ja

Tornion Lapin seuduilta.
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Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fell-

man'in mukaan (s. 251) „ubiqve freqvens". — Turjan Lapissa N.

L Fellman'in mukaan (s. 31) „usqve ad borealem paitem lacus

Lnandra et pagum Ponoi passini; de cetero modo e Piaddeoi

maris glacialis spec. unicum vidi". — Oulun tienoolla tav.

(Julin, s. 274). — Länsi-Suomessa („St., Oa.") jtav. (Simm.,

Karst., Malmgr., s. 20). — Pohjais-Hämeessä jharv. (^Broth.,

s. 200). — Suomen Karjalassa paik. (W. Nyi., s. 129). —
Äänisjärven Karjalassa jtav. — tav. (Norrl., s. 152). — Sa-

mojedien maassa Ruprechfin mukaan (s. 38) „ab urbe Me-
sen ad promont. Mikulkin et sinum Indega".

Päätös: Kohoaa Venäjän kautta Lappiin, välttäen sekä

Lapin-alista regionia että pohjaisempaa osaa tervalepän re-

gionista, vaan nousee toiselta puolen Lappiin myös Skandi-

naviankin kautta.

Triglothin paliistre. Sen levenemis-alaan kuuluu Wat-

son'in mukaan (Comp. Cyb., s. 340) „Europe ali, unless Tur-

key to be excepted". — LedebourMn mukaan (IV s. 35) „in

Rossia (ubiqve, Falk) arctica (Kola, Lapponia, terra Samo-

jedarum), septentrionali (Ostrobothnia, Fennia) media et au-

strali — — in Sibiria uralensi, altaica, baicalensi et orien-

tali inqve Davuria, Kamtschatka".

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (FL suec. I, s. 257)

„loc. ulig. totius Suecise alpibus tantum exceptis ubiqve", se-

kä (FL lapp., s. 91) „in parte sylvatica Lapponiarum meridio-

nalium vulgatius, septentrionalium parcius, in inferalpina

Nordlandia fr." — Etelä-Angermanlandissa kaikissa reg. tav.

(Frist., s. 33). — Piteän Lapissa kaikissa reg. harv. (Björnstr.,

s. 29). — Luleän Lapissa Qvikjoen seudulla soilla tav. (Anders.,

s. 31). — Tornion Lapissa koivu- ja havureg. paik. (C. P.

Laest., s. 24"
•.

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fell-

iiian'in mukaan (s. 258) tav. — Turjan Lapissa N. I. Fell-

manin mukaan (s. 62) „haud infreqvens". — Oulun paikka-

kunnalla harv. (Julin, s. 278). — Pohjais-Hämeessä paik.

(Broth. s. 197). — Suomen Karjalassa jtav. (W. Nyi., s. 155).
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— Samojedien maassa Ruprechfin mukaan (s. 57) „usqve^

ad prom. Kanin et sinum Indega".

Päätös: Näyttää sekä Skandinavian että Venäjän kautta

kohoavan Lappiin, joko välttäen Lapinalista regionia tai il-

mestyen siellä vähemmällä levenemisellä.

Venäjän kautta näyttävät sitä vastoin seuraavat lajit

kohoavaa Lappiin:

Diantlius superbus. Kasvaa Nyman'in mukaan (s. 238)

seuraavissa Europan maissa: „Helv., Austr., Grerm., Batav. —
Scand. (exc. Norv.). — Belg. (Liege); Gall. — Hisp. (Arag.

etc). — Pedem., Lomb. — Croat, Hung., Transs." — Lede-

bour'in mukaan (1. c. I, s. 285) kasvaa se Venäjällä Lapista

aina Kaukasiaan saakka sekä arktillisessa, Altain ja Baikalin

Siperiassa ja Davuriassa.

Norjassa: joks. tav. itä-osassa Finmarkia (Blytt., s. 1073).

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (Fl. suec. I, s. 280)

„in confiniis freti Danici ut Hallandiae et Scanise; —
deniqve ad summum finem sinus Bottnici ".

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J.

Fellman'in mukaan (s. 264) „ per totam Lapponiam

parcius." — Turjan Lapissa N. L Fellman'in mukaan (s. 11)

„ad litora sabulosa marium fluminumqve, ut etiam ad lacum

Imandra, freqventer". — Pohjanmaalla Julin'in mukaan (s.

283) „vid Kemi elfstrand och vid Torneä landskyrka". —
Suomen Karjalassa paik. (W. Nyi., s. 142). — Äänisjärven

Karjalassa Norrlin'in mukaan (s. 142) useissa paikoin. — Ei

tunnettu Karjalan kannakselta. — Samojedien maassa Ru-

prechfin mukaan (s. 24) „ad sinum Indega non raro, vidi

etiam ad fl. Schemtschuschnaja, Kambalnitza".

Päätös: Kohoaa Venäjän kautta Lappiin ja toiselta

puolen myös Äänisjärven Karjalan kautta Kaakkois-Suomeen.
Rihes rubrum. Sen kasvanto-alaan kuuluu Watson'in mukaan

(Comp. Cyb., s. 177) „Europe ali, (native or assumed as native)". — Le-

debour'in mukaan (1. c. II, s. 200) „in Rossia arctica (Kola, Lapponia),

septentrionali (Ostrobothnia, Fennia, terrse Samojedarum reg. sylv.),

media, australi, in prov. caucasicis inqve omni Sibiria (Gmel.) uralensi,

altaica, baicalensi et orientali, in Davuria et Kamtechatka". — Nyman 'in

mukaan (s. 251) kasvaa se seuraavissa maissa Europassa: „Germ. (mer.
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subalp., bor.); Batav. — Scand. — Brit. — Belg., Gall. (Beaulieu, Ver-

dun, Nantes). — Hisp. Catal. (Ort.). — Ital. (Piem., Lomb., Modeiia,

Nap.). — Dalm., Serb. — Rossia".

Norjassa: Blytfin mukaan (s. 916) „alm. i Krat gjennem hele

Landet. Pa mange Steder i sydlige Lavlande er den maaske for-

vildet, paa Fjeldene og i de nordlige Egne derimod virkelig vildtvoxende".

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (PL suec. I, s. 152) in nemorosis

prope alpes provinciarum cisalpinarum Svecicarum usqve ad Da-

lecarliani et Vestmanniam ferrimontanam descendens freqventer; ceterum

provinciis litoralibus plerumqve adstringitur ". — Etelä-Angennan-

landissa kuusireg. ja tervalepän reg. paik. (Frist., s. 26). — Piteän La-

pissa Björnström'in mukaan (s. 24) Ischjak vuorella (f. pubescens). — Lu-

leän Lapissa Qvikjoen seudulla saarissa ja lehdoissa tav. (Anders., s. 24).

— Tornion Lapissa koivu- ja havureg. paik. (C. P. Lsest., s. 20).

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fellmanin

mukaan (s. 258) tav- — Turjan Lapissa N. L Fellman'in mukaan (s. 26)

„usqve ad oppidum Kola passim". — Oulun seudulla harv. (Julin, s.

276). —Länsi-Suomessa („St., Oa.") jtav. (Simm., Karst., Malmgr., s. 2).

— Pohjais-Hämeessä jharv. (Broth., s. 204). — Etelä-Hämeessä Norr-

lin'in mukaan (Tav. fl., s. 144) »vähemmin tav.** — Itä-osassa Uusmaata

jtav. ') — Suomen Karjalassa paik. (W. Nyi., s. 143)- — Karjalan kan-

naksella barv. 2) — Äänisjärven Karjalassa Norrlin'in mukaan (s. 150)

„plurib. locis; ad Perttiniemi fq. In Saoneschje st. fq." — Samojedien

maassa Ruprechfin mukaan (s. 34) „in reg. sylvatica ubiqve ab oppido

et sinu maris pr. Mesen usqve ad flumen Bjelaja".

Päätös: Välttää, varsinkin Itä-Suomessa, eteläisempää Lapin-alista

regionia ja pohjaisempaa osaa tervalepän regionista, vaan näyttää leve-

nemissuunualtaan jokseenkin epävarmalta (lienee Europassa kuitenkin

etupäässä itäinen kasvi vaikka metsistymällä suuressa määrin levennyt

myöskin Länsi-Europan alempiinkin regioneihin).

Tanacetum vidgare. Kasvaa koko Europassa paitse Lu-

sit, Kreik. ja Turk. (Nym., s. 13). — Ledebour'in mukaan

(1. c. II, s. 60) „in Rossia arctica (territ. Kola, Lapponia),

septentr. (Ostrobothnia, Fennia, terr. Samojedarum reg. sylv.),

media, australi inqve Sibiria uralensi, altaica, baica-

lensi et orientali.

Norjassa: Blytfin mukaan (s. 580) „teml. alm. Östen-

fjelds, sjeldnere langs Kysten i Christianssands og Bergens

1) Th. Saelan, Öfversigt af de i Östra Nyland vexande Kotyle-

doner och Ormbunkar. Siv. 51.

2) A. J. Malmberg, Förteckning öfver karelska näsets kärlväx-

ter. Siv. 323.
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Stifter; nordenfjelds ei sj. gjennem Throndhjems Stift og

Nordlaiid lige til Vestfinmarken, og ogsaa i Östfinmarkeu. I

Fjeldegnene som var. boreale Fr."

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (FL suec. II, s. 509)

„fere per totam Sueciam usqve ad Lapponiani inferiorem et

inferalpinam passina". — Etelä-Ängermanlandissa kaikissa

reg. paik. (Frist., s. 14). — Piteän Lapin ja Qvikjoen seu-

dun kasviluetteloissa ei mainittu. — Tornion Lapissa koivu-

reg. harv. (C. P. Laest., s. 14).

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä : J. Fellman'in mukaan

Sodankylässä paik. (J. Fellm., s. 278). — Turjan Lapissa

N. I. Fellman'in mukaan (s. 33) „circa sinum Kantalaks pas-

sini; dein non vidi anteqvam ad pagum Ponoj et sinum Ko-

la''. — Oulun seudulla Julin'in mukaan (s. 291) tav. saa-

rissa. — Polijais-Hämeessä harv. [metsistyneenä?] (Broth.,

s. 198). — Länsisuomessa („St., Oa.") jtav. (Simm., Karst.,

Malnigr. s. 16). — Suomen Karjalassa paik. (W. Nyi, s. 123).

— Karjalan kannaksella paik. (Malmb., s. 308). — Äänis-

järven Karjalassa harv. [„Saoneshje haud rara'*] (Norrl., s.

154). — Samojedien maassa Ruprechfin mukaan (s. 42)

„usqve ad fl. Torna (Kanin) et Schemtschuschnaja atqve si-

num Indega".

Päätös '): On Venäjän kautta levennyt alueemme pohjais-

osaan, niinkuin myös Suomen Lappiinkin, ja välttää sisä-

maassa Lapin-alista regionia sekä pohjaisempaa tervalepän re-

gionia, jossa se kuitenkin tavataan harvinaisena ja varsinkin

metsistyneenä.

Veronica longifolia. Kasvaa seuraavissa Europan maissa

(Nym., s. 123): „Helv., Austr., Germ., Batav. — Scand. —
Loml). — Hung., Transs., Croat. — Dalm. — Rossia". — Le-

debour'in mukaan (l. c. III, s. 233) „in Rossia arctica (Kola,

Lapponia, terr. Samojedarum reg. arctica), septentrionali (0-

strobothnia, Fennia, terr. Samojedarum reg. sylv.), media et

australi — — Sibiria uralensi, altaica, baicalensi et arctica

inqve Davuria".

I; Tekee poikkeuksen sivulla 113 annetusta säännöstä.
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Norjassa: Blytfin mukaan (s. 794) „ei alm., — — i

Finmarken ofte i Ma^ngde".

Ruotsissa: \Vahlenberg'in mukaan (Fl. suec. 1, s. 7)

^hab. Lapp. maxime septentr. sylvatic. freqventer a Finmar-

kia usqve ad Tornoam; dein vero rarius occurrit Jeiutl.,

Verml., Neric, Upl., Halland., Scan. ", sekä toisinto

maritima „ad litora maris orientalis extima a Tornoa usqve

ad Ostrogothiam". — Etelä-Ängermanlandissa tervalepän reg.

harv. (Frist., s. 19). — Ei mainittu Piteän Lapista eikä

Qvikjoen seudulta. — Tornion Lapissa koivu- ja havupuiden

regioneissa tav. (C. P. Laest., s. 16;.

Suomessa ja Polijais-Yenäjällä: Suomen Lapissa ei

harv. (J. Fellman., s. 245). — Turjan Lapissa tav. (N. L
Fellm., s. 46). — Ei tunnettu Pohjais- eikä Keski-Hämees-

tä. — Etelä-Hämeessä harv. (Xorrl., Tav. fl. s. 138). — Suo-

men Karjalassa paik. [marit. tav.] (W. Nyi., s. 133). — Ää-

nisjärven Karjalassa jtav. (Norrl., s. 163). — Samojedien

maassa Ruprechfin mukaan (s. 49) „usqve ad reg. subalpinam

sinus Indegae et alpinam prom. Mikulkin, Kambalnitza".

Päätös: Venäjän kautta levennyt Lappiin ja Venäjän

Karjalassa Lapin-aliseen regioniin, välttäen Suomen puolella

Lapin-alista regionia ja isointa osaa tervalepän regionista.

Vielä useita samanluontoisia esimerkkejä voisin lisätä,

vaan kun ne alueellamme vähän levenemisensä vuoksi ovat

vähempi arvoisia, ohimenen ne tässä. Kuitenkin mainitsen

vielä yhden lajin, joka siinä eroaa viimeksi tarkastetun ka-

tegorian lajeista, että se töintuskin ulottuu varsinaiseen Lap-

piin, vaan seuraa muutoin samoja lakeja levenemisessään.

kuin ne.

Vicia scepium. Watsonin mukaan (Comp. Cyb., s. 151)

kuuluu sen levenemis-alaan „Europe ali, except Finma^rk.:

Russia, West-Asia, Siberia, Cyperus".

Norjassa: Blytfin mukaan (s. 1224) „alm. gjennem hele

Landet fra de sydligste Dele lige til Troms0, 69^40'; 1 Fin-

marken er den ikke bemserket".

Ruotsissa: Hartman'in mukaan (s. 159) „Sk. — Angml.

och Jemtl." — Wahlenberg'in mukaan (Fl. suec. II, s. 457)
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.,ubiqve, usqve ad Vermlandiam superiorem et Angerman-

niam meridionalem, nec non Jemtlandiam rarius". — Etelä-

Angermanlandissa harmaanlepän reg. paik., tervalepän harv.

(Frist., s. 28). — Pohjaisemmasta ei tunnettu.

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Turjan Lapissa N. I.

Fellman'in mukaan (s. 19) „in collibus siccis Lapponise Ros-

sicse australis adhuc circa Ponoi freqventer". — Kantalahden

etelä-puolella J. Fellmanin >) mukaan „ad Suonostroff et

Kapsuda haud procul a Keret copiose". — Pohjais-Hämeessä

tav. (Broth., s. 205). — Samojedien maassa Ruprechfin mu-

kaan (s. 32) „ad flumen Mesen usqve ad ostia, ad Bjelajam

<et Schelikam".

Päätös: Venäjän kautta levennyt alueemme pohjais-

osaan, välttäen Kiestingin ja Paanajärven kuntain eteläpuo-

lella olevia seutuja (melkein tervalepän regioniin saakka).

Myöskin eräät kylmän ilman-alan lajit (pohjaiset tai

alpinit), jotka kiertävät Venäjän kautta Suomen eteläisiin

maakuntiin karttamalla Keski-Suomea, näyttävät samanluon-

toisen ilmiön. Tärkein sellaisista lajeista on Trollius europceus^

jonkatähden otan tässä lähemmin tarkastaakseni sen levene-

missuhteita.

Trollius eiiropceus. Kasvaa Nyman'in mukaan (s. 181)

seuraavissa Europan maissa: „Helv., Austr. {Tr. humilis Cr.).

Oerm. — Scand. — Brit. — Belg. (Liege); Gall. (Vosg.,

Jura, Auv., Ceven., Alp., Pyren.). — Hisp., Catal. (Pyren.).

— Ital. — Croat, Hung., Transs. — Rossia. — Ledebour'in

mukaan (1. c. I, s. 49) „in Rossia arctica (Kola, Lapp., terrse

Samojedarum reg. arctica), septentr. (Fennia, terrse Samoje-

darum reg. sylv.), media" (y. m. Europalaisessa Ve-

näjässä). — Kasanin seudulla Wirzen'in mukaan paik. (s. 31).

— Koch'in mukaan 2) ^durch d. g. Alpenkette; im iibrigen

Deutschl. zerstreut, nicht an alien Orten. In pratis humidis

montanis et subalpinis".

1) J. F e 11m an, Index plantarum phanerogaraarum in territorio

kolaensi lectarum (Bullet. de la Soc des Natur, de Moscou III). Siv. 321.

») G. D. J. Koch, Synopsis Florse Germanicse et Helveticae, edit.

TI. Francofurti 1843-1845. P. I, siv. 21.
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Norjassa: Blytt lausuu sen levenemisestä (s. 945) „den har

en udpraeget ostlig Udbredelse ; i Christianssands og Bergens

Stifter er den ei bemserket ; den er alm. i de lavere Dele af

Christiania og Hamar Stifter; — — i de 0stlige Dele af

Throndhjems Stift; ved Troms0 samt gjennem hele Fin-

marken alm. til Birkegraendsen lige til Nordkap, Nord- og

Syd-varanger.

Ruotsissa: Wahlenberg'in mukaan (1. c. I, s. 355) „per pla-

gam occidentalem Suecise totius a Scania campestri — —
passini , et vulgatissiraus evadit per totam Lapponiam

etiam maritimam et subalpinam usqve ad caput septentrio-

nale ; rarescit vero versus mare orientale Vestrobothnise'*. —
Etelä-Angermanlandissa kuusireg. useissa paik., leppäreg. harv.

(Frist., s. 22). — Piteän Lapissa kaikissa reg. tav., etenkin

koivureg. (Bjömstr. s. 22).

Suomessa ja Pohjais-Venäjällä: Suomen Lapissa J. Fell-

man'in mukaan (s. 272) „ubiqve freqvens". — Turjan La-

pissa N. L Fellman'in mukaan (s. 6) „ubiqve freqvens". —
Julin'in mukaan (s. 287) Kemin luona. — Länsisuomessa (Oa)

harv. (Simm., Karst., Malmgr., s. 26). — Pohjais-Hämeessä

harv. (Broth., s. 202) ja samoin myös Keski-Hämeessä ').
—

Etelä-Hämeessä yi. (Norrl., Tav. fl., s. 141). — Suomen Kar-

jalassa tav. (W. Nyi., s. 138). — Äänisjärven Karjalassa

tav. — yi. (Norrl., s. 138). — Karjalan kannaksella paik.

(Malmbg., s. 311). — Samojedien maassa Buprechfin mukaan

(s. 20) „in omni terra continente et interioribus ins. Kol-

guje^v".

Päätös: On varsinaisesti pohjainen ja kylmempien re-

gionien kasvi, vaan levennyt, etenkin Itä-Europassa, alem-

piinkin regioneihin ja Venäjän-Karjalan kautta tunkeunut

Etelä-Suomeen, välttäen sekä Lapin-alista että johonkin mää-

rin myöskin pohjaisempaa tervalepän regionia.

Yhdessä muiden yleisempien syiden kanssa näyttävät usei-

den kasvien levenemiseen vaikuttaneen eräät lokaalisuhteet,

jotka myöskin ansaitsevat muutamalla sanalla mainitsemista.

i) E. Waiiiio, Havainnolta Itä-Hämeen kasvistosta, siv. 56.

9
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Vedet, jotka pysyvät talven jäätymättä tai ovat aino-

astaan lyhyen ajan jäässä, niinkuin virrat ja kosket, tarjo-

avat rannoillaan useita lajeja, joiden varsinainen kasvanto-

ala on päättynyt jo paljoa etelämmässä. Sellaisista mainitta-

koon esim.:

Actaea spicata, Lonicera ccerulea, Scirpus sylvaticus,

Vicia sylvatica, Tussilago far/ara, Struthiopteris germanica.

Vaikka monet muutkin seikat vaikuttavat näiden lajien

ilmestymiseen pohjaisilla tasapiireillä, ei liene väärin otak-

sua melkoisen vaikutuksen myöskin niille ilmanlaadun omi-

tuisuuksille, joita tällaiset vedet saavat rannoilleen aikaan.

Myöskin Paanajärvi, joka oikeastaan on ainoastaan Oulan-

kajoen suvanto ja pysyy paljoa lyhyemmän ajan jäässä kuin

muut samoilla tasapiireillä olevat järvet alueellamme, edis-

tänee samoin tämän omaisuutensa kautta eteläisen kasviston,

menestymistä rantamillaan.

Kun vielä lisään että muutamien lajien levenemisen

vaihoksiin on syynä niiden stationein epätasainen jako alu-

eella, esim. Triticum caninum\n ja Milium effusum^m isoon

levenemiseen Paanajärven seudulla lehtojen runsaus ja Eri-

ophorum latifolium'm vähenemiseen etelää kohden samallai-

nen laita myöskin lettojen suhteen •), niin luulen maininneeni

tärkeimmät niistä seikoista, jotka ovat synnyttäneet keskey-

tykset alueen kasvien levenemisessä.

Alueen longitudinefli jako ja Suomen kasviston itäinen

raja. Tarkastettuani tähän saakka kasviston vaihoksia ver-

taamalla pohjaisempia ja eteläisempiä seutuja toisiinsa, on

vielä luominen silmäys niihin erillaisuuksiin, joita kasvisto

tarjoaa verratessa alueen itäisiä osia läntisten kanssa, vas-

tatakseni myös samalla kysymykseen millä seuduilla kasvi-

geografillinen raja Venäjän-Karjalan ja Suomen välillä on

vedettävä. Verratessa alueemme eteläisimpiä, samoilla ta-

sapiireillä olevia ja myös jokseenkin samoihin kasvigeo-

grafillisiin regioneihin kuuluvia kuntia toisiinsa, näemme

1) Myöskin ilmanlaaduUiset suhteet näyttävät samalla vaikutta-

neen sen levenemiseen.
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Itä-Repolan kunnan eroavan läntisemmistä — Pielisjär-

ven ja Lieksan — kunnista seuraavain kasvien levenemis-

suhteiden kautta.

Lajeja, joita ei jälkimäisissä ole laisinkaan tavattu, kas-

vaa Itä-Repolassa seuraavia:

Kuivilla ahoilla: Galiiim moUiigo, harv. ja vähävalt.

Pellonpientarilla: Geranium pratense, jharv. ja valt.

Chceropkyllum Prescotii, ktav. ja runs.,

Heracleum sibiricum, ktav. ja valt.

Viljelyksissä: Melandrkim pratensey paik. ja valt. —
vähävalt.,

Erodhim ciciitarium, harv. ja vähävalt.

Isommalla levenemisellä kuin Pielisjärven ja Lieksan

kunnissa kasvaa Itä-Repolassa seuraavia:

Metsissä: Cornus suecica, Itä-Rep. ktav., läntisissä

kunn. ktav. — jharv. (jokseenkin runs.

— valt.).

Kuivilla ahoilla: Tricliera arvensis, Itä-Repolassa jtav., länt.

kunn. paik. — jtav. (joks. vähävalt.),

Campanula rotimdifolia, Itä-Rep. tav., länt.

kunn. ktav. (valt. — runs.).

Pielisjärven ja Lieksan kunnissa tavataan sitävastoin

seuraavia lajeja, joita ei Itä-Repolassa ole löydetty tai kas-

vavat siellä vähemmällä levenemisellä:

Lehdoissa: Carex tenella, Itä-Rep. harv., länt. kunn.

paik. (vähävalt.).

Nurmikoilla

:

Trifolkmi spadiceiim, Itä-Rep. harv.?, länt.

kunn. ktav. — jtav. (valt.),

Hieracium suecicum, Itä-Rep. O? '), länt.

kunn. ktav. — tav. (vähävalt.),

K pseudo -Blyttii, Itä-Rep. O?, länt. kunn.

ktav. (vähävalt.),

Campanula patida, Itä-Rep. O, länt. kunn.

ktav. — jharv. (vähävalt.).

Viljelyksissä

:

Raphanus raxjlianistrum, Itä-Rep. paik., länt.

kunn. tav. — jtav. (vähävalt. —valt.).

1) O = puuttuva.



132

Rannoilla: Juncus artktilaftis, Itä-Rep. harv., länt.

kunn. ktav. — harv. (vähävalt.),

Carex aqvatilis, Itä-Rep. harv., länt. kunn.

paik. — harv. (vähävalt. — valt.).

Näitä paitse tunnetaan Lieksan ja varsinkin Pielisjärven kun-

nista koko joukko eteläisiä lajeja, joita ei ole muualta alu-

eella löydetty ja joiden ilmestyminen tässä alueemme lou-

naisimmassa osassa on jokseenkin selitettävä, kun^muistamme

että kesäiset isothermit kulkevat siellä melkein luoteesta kaak-

koa kohden. Kun nämät lajit jo edellä ovat luetellut,

katson tarpeelliseksi mainita niistä uudestaan ainoastaan

seuraavat lajit, jotka Norrlin'in mukaan ') ovat Venäjän-

Karjalalle karakteristillisiä, nimittäin Potentilla intermedia,

Centaurea jacea, ja Picris hieracioides, jotka kaikki kasva-

vat mainituissa kunnissa ainoastaan vähävaltaisina ja hy-

vin harvinaisina, sekä seuraavat, joilla toisessa tai toisessa

läntisistä kunnista on isompi leveneminen kuin Itä-Repolassa:

Rosa acicularis (Pielisjärven kunnassa paik., muualla jharv.)

ja Leontodon hispidus (läntisissä kunnissa paik. — harv., Itä-

Repolassa tavattu ainoastaan eteläisimmässä osassa).

Pohjaiseen, näistä kunnista ovat Kuhmon ja Kiimas-

j arven kunnat, jotka eroavat toisistaan seuraavasti. Lajeja,

joita ei ole löydetty Kuhmon kunnassa, kasvaa Kiimasjärven

kunnassa seuraavia:

Niittytöyräillä : Centaurea pJirijgia, jharv. ja runs.

Pellonpientarilla: Geranium pratense, ktav. ja runs.,

FJileum pratense, ktav. — jtav. ja vähävalt.

Viljelyksissä: Sonchus arvensis, tav. ja joks. runs. — valt.,

Camelina foetida, harv. ja vähävalt.

Rannoilla: LytJirum sdlicaria, harv. ja jokseenkin vä-

hävalt.,

Veronica longifolia, jharv. ja vähävalt.,

Polygonum amphibium var. terrestre, paik.

— jtav. ja valt.

Vesissä: Nuphar intermedinm, jharv. ja valt.,

>) Norrlin, Fl. Kar. oneg., siv. 88 y. m.
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N. pumiltim^ jharv. ja valt. — joks. runs.,

Pohjgomim anqMhhmi, paik. ja runs.

Isommalla levenemisellä kuin Kuhmon kunnassa kas-

vaa Kiimasjärven kunnassa seuraavia:

Kuivilla ahoilla: Erigeron acris, Kiim. tav., Kuhm. ktav.

(joks. runs.),

E. Maileri, Kiim. tav., Kuhm. jtav. (joks.

runs.),

Campanula rofuncUfolia, Kiim. tav., Kuhm.

ktav. (valt.),

Trifolium pratense, Kiim. tav., Kuhm. jtav.

(valt).

Prunellavulgarisf Kiim. ktav., Kuhm. *harv.

(vähävalt.).

ChcBroplujllum Frescotii, Kiim. tav. — ktav.

ja runs., Kuhm. harv. ja vähävalt.

Cirsium arvense, Kiim. tav., Kuhm. jtav.

(valt).

Lijsimachia vulgaris, Kiim. ktav. — harv.

ja valt — joks. runs., Kuhm. "^ jharv.

ja vähävalt.

Sagittaria sagittifolia, Kiim. jtav. ja runs.,

Kuhm. harv. ja vähävalt.

Kuhmon kunnassa taas kasvaa (vähävaltaisina) seuraa-

via lajeja, joita ei Kiimasjärven kunnassa ole tavattu tai löy-

tyvät siellä vähemmällä levenemisellä:

Metsissä y. m.: Salix cinerea, Kuhm. paik.. Kiim. O?

Nurmikoilla

:

Hieracium suecicmn, Kuhm. paik.?, Kiim. O?

Viljelyksissä: Älojjecurus pratensis var. nigricans, Kuhm.

harv., Kiim. O?

Rannoilla: Junciis articulatus, Kuhm. harv., Kiim. O,

J. suxnnus, Kuhm. harv., Kiim. O,

Carex Oederi, Kuhm. paik. Kiim. 0.

Letoilla: BhyncJiospora alba, Kuhm. harv., Kiim. 0.

Kuittijärvien kunnassa tavataan seuraavia lajeja,

joita ei K i annan kunnassa ole löydetty:

Kuivilla ahoilla : FimpineUa saxifraga^ paik. ja valt. — vä-

hävalt..

Niittytöyräillä

:

Nurmikoilla:

Pellonpientarilla

:

Viljelyksissä:

Rannoilla:

Vesissä:
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Lycopodium alpinum, harv. ja vähävalt.

Pellonpientarilla: Geranmm prafense, ktav. ja runs. — valt,

Älopecurus pratensis var. nigricans, tav.

— jtav. ja joks. runs.

Viljelyksissä: Fumaria officinalis, harv. ja valt.,

Melandrium pratense, paik. ja vähävalt.,

Ervum hirsutum, harv. ja vähävalt.,

Sonclms arvensis, tav. — paik. ja joks.

runs. — valt.,

Lamiiim piirpureiim, harv. ja valt.,

Lolium linicola, paik. — harv. ja vähävalt.

Rannoilla: Veronica longifolia, harv. ja vähävalt.,

Polygonum amphibium var. terrestre, paik.

ja valt. — vähävalt.

Kosteilla niityillä: Mulgedmm sihiricum^ harv. ja vähävalt.

Vesissä: Polygonum amphibium^ paik. ja runs.

Sagittaria sagittifoUa, jtav. ja joks. runs.

Isommalla levenemisellä kuin Kiannalla kasvaa Kuitti-

järvien kunnassa seuraavia:

Kuusimetsissä:

Kuivilla ahoilla:

Nurmikoilla:

Pellonpientarilla

:

Viljelyksissä:

Asuntojen luona:

Kannoilla y. m.:

Äbies excelsa var. ohovata, Kuitt. jtav. ja

valt., Kiann. jharv.? ja vähävalt.

Erigeron acris, Kuitt. tav., Kiann. ktav.

(valt. — vähävalt.),

E. Miilleri, Kuitt. tav., Kiann. jtav. (vä-

hävalt.).

Pnmella mägaris, Kuitt. jtav., Kiann. harv.

(vähävalt.).

PJiIeum pratense, Kuitt. tav.—jtav., Kiann.?

(vähävalt).

Chcerophyllum Prescotii, Kuitt. tav. — ktav.

ja runs., Kiann. harv. ja valt.,

Cirsium arvense, Kuitt. tav., Kiann. ? (val-

tava.).

Urtica dioica, Kuitt. tav. ja valt. — joks.

runs., Kiann. jtav. — paik. ja vähävalt.

Erioplionim capitatttm, Kuitt. paik., Kiann.

harv. (valt. — joks. runs.).
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Yesissä: Alisma plantago, Kuitt. jtav., Kiann. paik.

(vähävalt.).

Kiannan kunnassa taas tavataan seuraavia lajeja, jotka

Kuittijärvien kunnassa kasvavat vähemmällä levenemisellä

taikka eivät ole ensinkään siellä löydetyt:

Lehdoissa, y. m.: Oxalis acetoseUa, Kiann. harv. ja joks. vä-

hävalt., Kuitt. O,

Bibes ruhriim, Kiann. paik. ja vähävalt.,

Kuitt. O,

Salix cinerea, Kiann. paik. ja vähävalt.,

Kuitt. O,

Cypripedkim calceohis, Kiann. harv. ja vä-

hävalt., Kuitt. O,

Aspleniiim crenatum^ Kiann. harv. ja runs.

Kuitt. O,

StrutMopterifi germanica, Kiann. harv. ja

runs., Kuitt. 0.

Kuivilla ahoilla: Fragaria vesca, Kiann. jharv. ja valt.,

Kuitt. 0.

Nurmikoilla: Hieracimn suecicim, Kiann. paik.!? ja vä-

hävalt., Kuitt. O?!

Viljelyksissä: Carduus cirpus, Kiann. paik. — jharv. ja

vähävalt.— runs., Kuitt. harv.(— jharv.)

ja runs.

Rannoilla: Feucedanum pcdustre, Kiann. jtav. — paik.,

. Kuitt. harv. (vähävalt.),

Carex aqvatilis, Kiann. tav. — jtav. ja

joks. runs., Kuitt. 0.

Kosteilla niityillä: Carex jimcella, Kiann. jtav., Kuitt. paik.

(runs.j.

Heteniittyillä

:

Fetasites frigida, Kiann. harv. ja joks.

valt., Kuitt. U,

Carex capillaris, Kiann. harv. ja valt.,

Kuitt. O.

Hetteiden äärillä: Epilohmm alpimim, Kiann. jharv. — harv.

ja vähävalt., Kuitt. 0.



136

Letoilla: Bammculus hyperboreus, KianD. harv. ja

vähävalt., Kuitt. 0.

Fingvimla villosa, Kiann. harv. ja valt.

Kuitt. O,

Tofieldia borealis, Kiann. jharv. — paik.^

Kuitt. harv. (valt.).

Itä-Kepolan, Kiimasjärven ja Kuittijärvien kun-

nissa tapaamme niinmuodoin suurella levenemisellä ja run-

saudella useita Venäjän-Karjalan enimmin omituisia lajeja,

— mainitsen niistä Melandrmm pratenscn, Geranium pra-

tense% Chcerophyllum Frescotii'n^ Heracleum sibiricum^n^ Cor-

nus stiecica^n^ Centaurea phrygia^n^ Sonchus arvensis^en, A-

hies excelsa var. ohovata^n ja Alopecurus pratensis var. ni-

gricans^in^ — jotka antavat näiden seutujen kasvistolle Suo-

men luonnosta niin eroavan näön ja luonteen, että, vaikka

vielä eräät Venäjän-Karjalan tärkeimmistä karakteerikasveista,

esim. Lonicera ccsridea ja Dianthus superbus, puuttuvatkin

niistä ') ja monet yllämainituista lajeista eivät kasva sa-

moilla paikkakunnilla vaan eräät yhdellä tienoolla ja toiset

toisella, täytyy kuitenkin ilman epäillyksittä päättää mainit-

tujen itäisimpien kuntain kuuluvan kasvistonsa puo-

lesta V enäjän-Karjala an, sitä suuremmasta syystä koska

niissä tuskin laisinkaan voidaan osoittaa lajeja, jot-

ka olisivat pidettävät Venäjän-Karjalalle vieraina.

Myöskin läntisissä kunnissa tavataan Venäjän-Karjalan

karakteerilajeja, vaan ainoastaan harvoja ja yleensä vähällä

levenemisellä. Etelä-osassa aluetta kasvaa Lieksan kunnassa

ktav. ja joks. runsaana Cornus suecica, mainitun kunnan itä-

osassa paik. ja myöskin joks. runsaana Leontodon hispidus

ynnä harvinaisena ja vähävaltaisena Centaurea jacea, sekä

Pielisjärven kunnassa harvinaisina ja vähävaltäisinä Cen-

taurea phrygia, Picris hieracioides ja Leontodon hispidus, paik.

ja vähävaltaisena Rosa acicidaris ynnä jharv. ja valt. Cor-

nus suecica. Vaan koska toiset näistä eivät kasva suurem-

») Lonicera cceruleaa. tapaa kuitenkin Kiimasjärvien kunnan itäi-

simmällä äärellä.
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maila levenemisellä kuin melkein samoilla tasapiireillä sisä-

Suomessa, toisten ilmestyminen on selitettävä sen kautta että

nämät kunnat lämpimämmän ilmanlaatunsa vuoksi ovat vähän

eroavaa regionia '

)
ja Cornus siiecica näiltä seuduilta saakka

kääntää levenemisensä kauas sisä-Suomeen ja niinmuodoin

kadottaa osan tärkeydestänsä karakteerikasvina, niin näyttää

minusta näiden kahden läntisten kuntain (Pielisjär-

ven ja Lieksan) kasvisto enemmän lähenevän Suo-

men kuin Venäjän-Karjalan luonnetta.

Kuhmossa kasvavista Venäjän-Karjalan karakteerikas-

veista on joku tärkeys ainoastaan Cornus sueciccCMdi (tav. ja

valtava) sekä Alopecurus xjratcyisis var. nigricansW\dk, (harv.

ja vähävalt.), jonka vuoksi tuskin saattaa olla eri mieliä

siitä, että Kuhmon kunta on luettava Suomen piiriin.

Enemmän saattanee sen sijaan kenties Kiannan kunta

antaa aihetta epäilemisiin kasvistonsa luonteen suhteen. Siellä

tavataan nimittäin seutuja (Kiannan järven länsi-rannikolla),

joille runsaasti lehdoissa kasvava PoIysticJmm thehjpteris ja

asuntojen luona harv. vaan valtavana tavattava Chcerophyl-

lum Prescotii antavat Suomesta kyllä eroavan näön, varsinkin

kun lisäksi vielä Cornus suecica on siellä, niinkuin muualla-

kin kunnassa, tav. ynnä runsas ja myöskin Bosa acicularis

sekä Ähies excelsa var. ohovata ovat siellä paikkapaikoin tavatta-

vina; vaan kun juuri samoilla, Suomesta enimmin eroavilla

seuduilla kohtaa melkoisin määrin myöskin lajeja, jotka sa-

moilla tasapiireillä ovat Venäjän-Karjalalle vieraita (esim.

Oxalis acetosella, Fragaria vesca ja Struthiopteris germamca,

joista kaksi ensimäistä ilmestyvät nähtävästi vasta Valkean-

meren rannikolla Venäjän-Karjalassa) sekä varsinkin koska Ve-

näjän-Karjalalla näillä tasapiireillä ja jo ainoastaan 4—5 pe-

ninkulmaa itään Kiannan järvestä on sangen markeerattu

luonne — siellä kasvavat runsaina Geranium pratense (ktav.

ja runs. — valt.), ChcBrophyllum Prescotii (tav. — ktav.),

Sonchus arvensis (tav. — paik. ja runs. — valt.) ja Älope-

1) Nämät kasvit eivät nimittäin puutu etelämmässä Suomenkaan

puolelta.
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cunis pratensis var. nigricans (tav. — jtav.), vähävaltaisena

ja jokseenkin tavallisena Ahies excelsa var. obovata ynnä nii-

hin lisäksi useita eteläsuomalaisia lajeja, jotka eivät kohoa

ainakaan sisä-Suomessa yhtä pohjaiseen, — niin näyttää

varsin vähän olevan oikeutta lukea Kiannan kun-

taa Venäjän-Karjalaan.
Pohjaiseramista kunnista on Kiestingin kunta tyy-

pillistä Venäjän-Karjalan luonnetta, niinkuin seuraava luet-

telo siellä kasvavista lajeista osoittaa:

Dianthus superbus, jharv. ja runs.,

Geraniuni pratense, tav. ja runs.,

Chcerophyllum Prescotii, tav. ja runs.,

Lonicera ccerulea, harv.,

Trichera arvensis, harv.,

Tanacetum vulgare, jtav. — harv. ja runs.,

Centaurea scabiosa, harv. ja vähävalt.,

Cassandra calycidata, tav. — yi. ja runs.,

Veronica longifolia, jharv. — paik. ja valt.,

Abies excelsa var. obovata, jtav.!? ja joks. vähävalt.,

Eriophorum latifoUum, jharv. ja vähävalt.,

Alopecurus pratensis var. nigricans^ tav. — paik. ja

joks. runs. — valt.

Samaten myös Paan ajärven kunta näyttää niin pal-

jon yhtäläisyyttä Venäjän-Karjalan ja Venäjän Lapin kanssa,

että ilman suuritta epäillyksittä päätän sen olevan yhdis-

t e 1 1 ä V ä n V e n ä j ä n -K a r j a 1 a a n. Siihen oikeuttavat sekä se

suuri paljous eteläisiä lajeja, joita siellä tavataan, että en-

nen muita seuraavat siellä kasvavat lajit:

Silene tatarica, harv.,

Melandrimn pratense, harv. ja vähävalt.,

Dianthus superbus, jtav. ja valt. — joks. vähävalt.,

Geranium pratense, jharv. ja vähävalt.,

Cotoneaster vulgaris, harv.,

Chcerophyllum Prescotii, tav. — ktav. ja runs.,

Lonicera cceridea, paik. ja valt. — vähävalt.,

Galium mollugo, harv. ja vähävalt.,

[Tanacetum vidgare, harv.]
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Aster sihiricus, harv.,

Centaurea scabiosa, harv. ja vähävalt.,

Sonchus arvensis, harv. ja valt.,

Cassandra calyculata, harv.,

Äbies excelsa var. ohovata, tav. ja joks. vähävalt.,

Eriophorum latifolmm, paik. ja vähävalt.,

Asplenium crenatum, jharv. — paik. ja runs.

Enemmän näyttää sitävastoin olevan sijaa erinkalttai-

sille mielipiteille Kuusamon kunnan aseman suhteen, var-

sinkin kun vielä puuttuu riittäviä tietoja sitä vastaavista seu-

duista Suomen Lapissa. Tullakseni päätökseen siinä suh-

teessa, otan seuraavassa tarkastaakseni mitä yhtäläisyyttä ja

erinkalttaisuutta kasvien levenemisessä Kuusamon kunta tar-

joaa verratessa toiselta puolen Ruotsin Lappiin ja toiselta

Turjan Lappiin.

Lajeja, jotka kasvavat sekä Kuusamossa että Ruotsin

Lapissa '), puuttuu Turjan Lapista seuraavia -)

:

Batrachhim confervoides, R. ^) ja Kuus. harv.

Silene nipestris, R. ja Kuus. harv.

Spergitla arvensis, R. ja Kuus. tav., vaan niukasti.

Myriophyllum spicatum, R. ja Kuus. harv.

Peiicedanum pahistre, Piteän Lapissa paik. 4), Etelä-

Kuus. harv.

Carum carvi, R. paik. — harv., Kuus. ktav. — tav.

Galiimi aparine var. infestiim, R. paik. — harv., Kuus.

ktav. (niukasti). Venäjän-Karjalassa eteläpuolella Kautalah-

tea harv.

Gnaphalium sylvaticum, R. paik. — harv., Kuus. jtav.

— paik. Venäjän-Karjalassa eteläpuolella Kantalahtea harv.

^) Etteivät verrattavat alueet tulisi olemaan varsin paljon eri ta-

sapiireillä, olen Ruotsin Lapista eroittanut Umeän Lapin, joten tässä

niinkuin jälempänäkin tarkoitetaan Ruotsin Lapilla ainoastaan Piteän —
Tornion Lappeja.

2) Lähteinä olen käyttänyt edellä citeerattuja teoksia sekä Ylio-

piston museon kokoelmia.

3) R. ^ Ruotsin Lapissa. Kuus. = Kuusamon kunnassa.

*) Björnström'in mukaan (1. c, s. 21) kuusireg. „spr".
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Lithospermiim arvense, Piteän Lapissa harv., Kuus. harv.

Urtica dioica, Piteän ja Luleän Lapissa tav., Kuus.

jharv. Länsipuolella Tuijan Lappia ei harv.

[Salix Lcestadiana, R. harv., Kuus. paik. — jtav.]

S. aiirita, R. ja Kuus. harv.

S. finmarhica, R. harv., Kuus. jharv.

[S. versifolia, R. ja Kuus. harv.]

Ahies excelsa^ R. ja Kuus. yi. ')

Scheuchseria palusfris, Pit. Lap. paik., Kuus. paik.?

Venäjän-Karjalassa eteläpuolella Kantalahtea harv.

Fotamogeton pusillus, R. paik. — harv., Kuus. harv. Ven.

Karjalassa eteläpuolella Kantalahtea harv.

Lemna trisidca, R. ja Kuus. harv.

Calla imlustris, R. harv.-), Kuus. jharv. Ven. Karja-

lassa eteläpuolella Kantalahtea harv.

Carex ccesjntosa, R. tav. 3)?, Kuus. ktav. — jtav.

Apera spica-venti, R. ja Kuus. harv.

Isoetes lacustris, R. ja Kuus. harv.

I. echinospora, R. ja Kuus. harv. Ven. Karjalassa ete-

läpuolella Kantalahtea harv.

Lajeja, jotka tavataan myöskin Turjan Lapissa, vaan
vähenevät levenemisessään Ruotsin Lapista Turjan Lapin

suuntaan, kasvaa Kuusamossa seuraavia isommalla levene-

misellä kuin Turjan Lapissa:

Brassica campestris, Törn. ^) tav., Kuus. jharv., Turj.

f harv. •^)

1) Puuttuu N. I. Fellman'in mukaan varsinaisesta Turjan Lapista

(1. c, s. 57).

2) A. Berlin, Den geografiska utbredningen af Skandinaviska

halföns fanerogamer och ormbunkar i tabellarisk öfversigt uppstäld. Stock-

holm 1876. Siv. 116.

3) Berlin, 1. c, siv. 125.

*) Tom.= Tornion Lapissa havuregionissa. — Lähteenä olen e-

tupäässä käyttänyt C. P. L8estadius"en edellä mainittua luetteloa Tornion

Lapin kasveista sekä Wahlenberg"in Flora Lapponica nimistä teosta. Kun
ei lähteesen erittäin viitata, on kasvin levenemis-osoitus ensinmainitun

teoksen mukaan.

5) -}- merkitsee että kasvilla on mainittu leveneminen ainoastaan

lounat-osassa Turjan Lappia.
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Silene mflata, Törn. tav., Kuus. ktav., Turj. f harv.

[Comarum palustre, Tora. tav., Kuus. tav., Turj. paik. ')?]

[Spircea uimaria, R. tav. — paik., Kuus. tav., Turj. paik.]

Cicnta virosa, R. paik. — harv., Kuus. jharv. — harv.,

Turj. f harv.

Cardims crispus, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. f run-

saasti (muutamilla paikoin myös länsiosassa Turj. Lappia).

[^Crepis tectorum, Törn. tav. -), Kuus. jtav., Turj. * paik. 3)]

[Ilieracium vulgattim, Törn. tav., Kuus. tav., Turj.?]

[K crocatum, Pit. Lap. paik., Kuus. paik., Turj. harv.?]

[Oxycoccus palnstris^ R. tav., Kuus. tav., Turj. f tav.?!]

Menyanthes trifolmta, R. tav., Kuus. jtav., Turj. *paik.

— harv.

Feäiciäaris palustris, R. paik. — tav., Kuus. jharv.,

Turj. * harv.

Melampijrum pratense, R. tav., Kuus. tav., Turj. paik.

Galeopsis versicolor, Törn. tav., Kuus. tav., länsiosassa

Turjan Lappia paik.

G. tetraJiit, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. paik.

Utricularia vulgaris, Törn. paik., Kuus. jharv., Turj. harv.

[fj. intermedia, Törn. tav. ^)^ Kuus. jharv., Turj. *jharv.]

U. minor, Törn. paik., Kuus. harv., Turj. f harv.

Trientalis europcea, R. tav., Kuus. tav., Turj. jtav.

Polygonum convolviäus, Törn. paik., Kuus. jtav. ja niu-

kasti, Turj. t jharv.

Fopulus tremida, Tora. tav., Kuus. ktav. (— jtav.),

Turj. paik.

SaJix caprea, Törn. paik., Kuus. ktav., Turj. harv.

S. myrtiUoides, R. tav. — paik., Kuus. jtav. — ktav.,

Turj. länsiosassa niukasti.

Listera cordata, Tora. paik., Kuus. jtav. — ktav., Turj.

harv.

1) Samojedien maassa Euprechfin mukaan tav. (l. c, siv. 32).

2) Wahlenberg'in mukaan jharv. (Fl. lapp., s. 199).

3) * merkitsee että kasvi on tunnettu ainoastaan etelä-osasta Tur-

jan Lappia.

*) Wahlenberg'in mukaan jharv. (s. 11).
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Gymnadenia conopsea, Törn. tav., Kuus. paik. — jtav

Turj. harv.

Majanthemum bifolium, Törn. tav., Kuus, yi., Turj. harv

Liisula pilosa, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. * ei harv.

Juncus filiformis, Törn. tav., Kuus. tav. — yi., Turj.

paik.

Heleocharis acicularis, Törn. tav. •), Kuus. jharv., Turj.

* harv.

Trichopliorum alpinum, Törn. tav., Kuus. ktav., Turj.

länsiosassa jharv.

Tr. ccBspitosmn, Törn. tav., Kuus. tav., Turj.*?

Eriophorum gracile, Törn. paik., Kuus. paik. — jtav.,

Turj. harv.

Carex pauciflora, Törn. tav., Kuus. ktav., Turj. länsi-

osassa jokseenkin niukasti.

C. chordorrhiza, Törn. tav., Kuus. ktav. — tav., Turj.

länsiosassa.

C. heleonastes, Törn. paik., Kuus. paik., Turj. harv.

C. canescens, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. länsiosassa

paik.

C. glohularis, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. länsiosassa paik.

G. sparsiflora^ Törn. tav., Kuus. tav., Turj. länsiosassa

paik.

G. limosay Törn. tav., Kuus. tav., Turj. länsiosassa jharv.

G. filiformis, R. paik. runsaasti 2), Kuus. tav. — ktav.,

Turj. länsiosassa jharv.

G, ampuUacea, Törn. paik. 3), Kuus. ktav., Turj. * jharv.

Alopecurus fidvus, Törn. tav., Kuus. paik.?, Turj. ajok-

seenkin niukasti.

Agrostis vulgaris, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. paik.

Aira flexuosa, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. länsiosassa

paik.

') Wahlenberg'in mukaan ainoastaan eteläosassa Lappia (s. 15).

2) Wahlenberg, Fl. lapp. s. 235. — A. Berliniin mukaan (1. c,

s. 122) tav. — Tornion Lapissa C. P. Lsestadius^en mukaan (1. c, s. 26)

„spr".

3) Wahlenberg'in mukaan tav. Lapissa (Fl. lapp. s 244). — Pi-

teän Lapissa Björnström'in mukaan (s. 31) tav.
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Enoäium ccerideum, R. kuusiregionissa tav. '), Kuus,

tav., Turj. länsiosassa paik.

Poa amiua, Törn. tav., Kuus. tav., Turj. paik.

P. frivialis, Tom. tav., Kuus. ktav., Turj. paikkapai-

koin jharv.

[Eqvisetum pratense, Tom. tav., Kuus. tav., Turj. paik. '^)]

[E. stjlvaticum, Tom. tav., Kuus. tav., Turj. paik.]

Lycopodium complanatum, R. tav. •'^), Kuus. ktav., Turj.

länsiosassa paik.

Z. annotinum, Tom. tav., Kuus. ktav., Turj. paik.

SelagineUa spinulosa, R. ktav. 4), Kuus. ktav., Turj. paik.

Turjan Lapissa ja Kuusamossa kasvaa taas seuraavia

lajeja, jotka puuttuvat Tornion — Piteän Lapeista Ruotsissa:

V. tricolor var. arvensis, Turj. f jharv., Kuus. tav.

Bianthus superhus, Turj. tav., Kuus. harv.

Gemniiim pratense, Turj. f joksenkin niukasti, Kuus.

jharv.

Vicia syJvatka, Turj. *paik. runsaasti, Kuus. harv.

ChceropliyUuyn Frescotii, Turj. jharv., Kuus. ktav. — tav.

Cassanära calycuJata, Turj. f harv., Kuus. ktav. — jharv.

Myosotis sparsiflora, Turj. f jharv., Kuus. harv.

RhinantJius major, Turj. paik., Kuus. jtav. (— ktav.).

Äbies excelsa var. ohovata, Turj. tav., Kuus. tav.

Eriopliormn Jatifolmm, Turj. f jharv., Kuus. paik.

Alopecurus pratensis var. nigricans, Turj. tav. (— paik.)^

Kuus. jtav. — ktav.

Asplenium crenatum, Turj. jharv., Kuus. harv.

Lajeja, jotka kasvavat sekä Kuusamossa että Turjan

Lapissa, tavataan seuraavia Piteän — Tornion Lapeissa Ruot-

sissa vähemmällä levenemisellä kuin Turjan Lapissa:

1) Wahlenberg, 1. c, s. 38. — Tornion Lapissa C. P. Lsestadi-

us'en mukaan (s. 28) harv. Qvikjoen seudulla tav. (Anderson, 1. c, s. 34).

2) N. I. Fellman'in ilmoitus sen levenemisestä ei kenties ole tarkka.

3) Wahlenberg, 1. c, s. 290. — C. P. Laestadiusten mukaan (s.

24) Tornion Lapissa paik.

•*) Walilenberg, 1. c, s. 292. — Tornion Lapissa L8estadius'en

mukaan (s. 29) paik.
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Viola canina, Turj. tav., Kuus. ktav., R. harv. ')

Trifolium pratense, Turj. fpaik., Kuus. paik., E. jharv.

Vicia cracca, Turj. tav., Kuus. paik., R. harv.

Bubus idceus, Turj. * paik. runsaasti, Kuus. ktav., R.

jharv.

Chrysanthemum leucanthemum^ Turj. f jharv., Kuus.

jharv., R. harv.

Tanacetum viilgare, Turj. paik. — harv., Kuus. harv.,

R. harv.

[Erigeron acris, Turj. länsiosassa paik., Kuus. ktav., R.

harv. 2)]

Fyrola rotundifolia, Turj. tav., Kuus. paik., R. paik.

[JBotrychium lunaria^ Turj. paik., Kuus. jharv. — paik.,

R. jharv. — harv.]

Ruotsalaisesta Tornion •^) Lapista puuttuvat '^) seuraavat

lajit, jotka tavataan sekä Turjan Lapissa että Kuusamossa:

Viola canina ^), Chrysanthemum leucantliemum,

Mhamniis frangula (Turj. Erigeron acris,

f harv., Kuus. jharv.), Daphneme^ereum, (Turj^hsiYY.

Trifolium pratense ^), — jharv., Kuus. jharv.),

Vicia cracca, JBotrychium lunaria.

Buhus idceus "),

Vähemmällä levenemisellä kuin Turjan Lapissa kasva-

vat Ruotsalaisessa Tornion Lapissa seuraavat lajit ^), jotka

tavataan myöskin Kuusamossa:

i) Wahlenberg, Fl. lapp., s. 213.

2) A. Berlinin mukaan tav. (s. 12), vaan hän on nähtävästi ereh-

tynyt Wahlenberg'in ilmoituksesta Fl. lapp. teoksessa (s. 206), jossa E.

acrella tarkoitetaan nykyistä E. elongatus'ta Led.

3) Vertaan Tornion Lapin kanssa senvuoksi että se niistä seu-

duista Ruotsissa, joissa vallitsee sama regioni kuin Kuusamossa, on Kuu-

samoa lähimpänä.

*) Niitä mainitsematta, jotka koko ruotsalaisesta Lapista puuttuvat.

5) Berlinin mukaan (s. 67) harv. Tornion Lapissa.

6) Berlinin mukaan jharv. (s. 89).

') Berlinin mukaan jharv. (s. 81).

8) Niihin lisäksi, jotka kasvavat koko ruotsalaisessa Lapissa vä-

hemmällä levenemisellä kuin Turjan Lapissa.
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[Rosa cinnamomea, Turj. paik. niukasti, Kuus. paik. —
jtav., Törn. harv. ')]

Crepis x)aludosa, Turj. *jharv., Kuus. ktav., Tom.? 2)

Myosotis sylvafica, Turj. tav., Kuus. harv., Törn. harv. ^)

TJrtica dioica, Turj. länsiosassa ei harv., Kuus. jharv.,

Törn. harv. ^)

Me näemme tästä vertauksesta että Kuusamossa ja

Euotsin Lapissa kasvaa 21 (23) lajia, jotka eivät ole tun-

netut Turjan Lapista. Niistä tavataan harvinaisina Ruotsin

Lapissa 11 ja Kuusamossa 14, 6 paik. edellisessä ja 1 jäl-

kimäisessä, 4 tavallisina edellisessä ja 6 jälkimäisessä. Kuu-

samon kunnassa ja Turjan Lapissa kasvaa sitävastoin 12 lajia,

joita ei tunneta Ruotsin Lapista, ja joista 7 tavataan harvi-

naisina Turjan Lapissa ja 5 Kuusamossa, 2 paik. edellisessä

ja 1 jälkimäisessä, 3 tavallisina edellisessä ja 6 jälkimäisessä.

43:sta Kuusamossa kasvavasta lajista, joilla on Ruotsalai-

sessa Tornion Lapissa isompi leveneminen kuin Turjan La-

pissa, tavataan Tornion Lapissa 34 tavallisina, joista myös

Kuusamossa kasvavat tavallisina 30, paikotellen 1 sekä har-

vinaisina 3, ja Turjan Lapissa jollakin vähemmällä alalla

tavallisina 4, paikotellen 18 ja harvinaisina 12. Niistä Kuu-

samossa kasvavasta 7 lajista, joilla on Piteän—Tornion Lapeissa

vähempi leveneminen kuin Turjan Lapissa, ovat 3 jälkimäi-

sessä tavallisia, joista 1 kasvaa Kuusamossa tavallisena ja

2 paikotellen ynnä Piteän—Tornion Lapeissa 1 paikotellen ja

2 harvinaisina. Mainittakoon vielä että Tornion—Piteän La-

peissa kasvaa noin 217 Kuusamosta puuttuvaa lajia eh

39,2 '^ edellisen seudun lajimäärästä, ja Turjan Lapissa

noin 213 eli 48,5 % sen koko lajiluvusta. Kuusamossa kas-

vaa sitävastoin noin 70 lajia isommalla levenemisellä kuin

Piteän—Tornion ja Turjan Lapeissa.

Varsin silminnähtävää on siis, että Kuusamonkunta
«roaa Turjan Lapista useamman kasvin levenemis-

1) Wahlenberg'm mukaan paik. (Fl. lapp., s. 142).

2) BerlinMn mukaan jharv. (s. 16).

S) Berlinin mukaan jharv. (s. 28).

'1 Berlin'in mukaan tav. (s. 97).

10



146

suhteiden kautta kuin Tornion—Piteän Lapeista,

vaan siihen on suuressa määrin syynä myös sekin seikka,

että Turjan Lappi on pohjaisemmilla tasapiireillä, kuin Kuu-

samo. Kun useain Kuotsin Lapissa kasvavain lajien pohjainen

levenemis-raja kulkee enemmin tai vähemmin luoteesta kaak-

koon, tulee nimittäin Turjan Lappi olemaan ulkopuolella

niiden alaa, vaan Kuusamo eteläisen asemansa vuoksi vielä

ulottumaan niiden rajain sisälle. Toiselta puolen eroaa Kuu-

samon kunta myös Ruotsin Lapista useain kasvigeografilli-

sessa suhteessa erittäin tärkeäin lajien kautta, joista uudes-

taan mainitsen Äbies excelsa var. ohovata^n, Chcerophyllum

Prescotii'n, Cassandra cahjculata'n ja Älopecurus pratensis

var. nigriccms^m, jotka tavallisuutensa ja runsautensa vuoksi

jo yksinäänkin antavat Kuusamon kasvistolle Ruotsin Lapin

kasvullisuudesta varsin eroavan luonteen. Jos siis tahdotaan

jakaa Lapin maa luonnollisiin piireihin sen kasvien levene-

missuhteiden mukaan, ei ole syytä yhdistää Kuusamon
kuntaa Ruotsin eikä Turjan Lappeihin. Mitä taas

kysymykseen sen asemasta muun suomalaisen Lapin suhteen

tulee, niin katson soveliaimmaksi jättää sen ratkaisemisen

siksi kuin tarkempia tietoja jälkimäisen alan kasvistosta on

julkaistu. Kuitenkaan ei näytä olevan syytä luulla, että ne

omituisuudet kasvistossa, joista tässä olemme puhuneet, tule-

vat yksistään Kuusamon kunnalle osaksi.

Saatuani täten määrätyksi alueemme kuntain asema

Suomen ja Venäjän-Karjalan suhteen, on vielä tarkastami-

nen millä seuduilla luonnollisimmin saatamme rajoittaa edel-

liseen luetut kunnat Venäjän- Karjalan kunnista. Aikeideni

väärin ymmärtämistä välttääkseni, mainitsen jo kohta, että

tarkoitukseni ei ole keksiä rajaa, jonka tulisi perustua kai-

kille erillaisuuksille Venäjän-Karjalan ja Suomen luonnossa,

vaan tahdon rajoittaa nämät piirit toisistaan ainoastaan nii-

den kasvien levenemisen mukaan, siis esim. ei lokaalisuh-

teisin perustuvan yleisen fysiognomian tai maan geologillisen

luonnon mukaan, j. n. e. Kun tarkoitus kasvigeografillisella

jaolla on saada verrattavien alojen kasvistojen yhtäläisyyden

ja erillaisuuden osoittamisella ilmaantumaan syyt niiden kas-
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vistonsuhteiden ilmiöihin, on tarkoitukselle ainoastaan hai-

taksi, jos tekee selvitettävät seikat sekavammiksi perustu-

malla sellaisessa jaossa moninaisiin luonnonsuhteisin, jotka

kukin kuitenkin vaativat eri rajoittamista.

Koska niiden kasvien levenemiseen, jotka etupäässä

tulevat kysymykseen tämän rajan detaljillisessa määräämi-
sessä, ei ole syytä otaksua Suomen ja Venäjän-Karjalassa

vallitsevain erillaisten lokaalisuhteiden vaikuttaneen, saatamme
ilman muuta perustaa rajoituksemme Suomelle tai Venäjän-

Karjalalle enimmin karakteristillisten lajien levenemisrajoihin.

Itä-Repolan ja Lieksan kunnat eroittaa toisistaan luon-

nollisella tavalla Lieksan järvi, jonka itäpuolella Geranhun
pratensc, Chcerophi/Utim Prescotii ja Heracleum sihiricum kas-

vavat, vaan ei sen länsipuolella. Lieksan järven länsipuo-

lella oleva seutu on välitilassa Venäjän-Karjalan ja Suomen
välillä, vaan koska sieltä puuttuvat nämät mainitut edelliselle

karakteristilliset lajit ja useimmat edellä luetelluista Suo-

melle omituisista lajeista kasvavat siellä jälkimäiselle karak-

teristillisella levenemisellä, on oikeampi lukea se Suomeen,

vaikka muutamat vähemmin tärkeät lajit, esim. Cormis suc-

cica '), Leontodon his^ndiis, Melandrium pratense, Triclicra

arvensis ja Campamda rohmdifolia toiselta puolen puoltavat

päinvastaista menettelyä.

Kuhmon ja Kiimasjärven kuntain kasvistot menevät

varsin vitkallisesti yli toisiinsa, jonkavuoksi niiden rajoitus

täytyy tulla jokseenkin mielivaltaiseksi. Luonnollisinta lie-

nee kuitenkin vetää raja Kiiteenjärven (Kivijärven) halki,

joten Ch(Brop}iyUum Prescotii, Centaiirea phrygia, Niipliar

intermedium ja JSf. pumihim, jotka kasvavat tämän rajan

läheisyydessä sen itäpuolella, suljetaan Venäjän-Karjalaan.

Kiiteenjärven luodepuolella kasvaa kuitenkin vielä SoncJms

arvensis ja pari peninkulmaa länteen tältä rajalta Alopeciiriis

pratensis var. nigricans, kumpikin laji kumminkin jokseenkin

niukasti ja harvinaisena.

Kuittijärvien ja Kiannan kuntain välinen raja on vedet-

tävä Yli-Kuittijarven ja Yläjoen välisellä seudulla, melkein sa-

1) Vertaa siv. 137.
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moilla tienoin kuin Suomen rajakin. Yli-Kuittijärven länsi-

rannalla olevan Vuokkiniemen tienoo on vielä varsin puh-

taasti Venäjän-Karjalan luonnetta, etenkin seuraavien lajien

vaikutuksesta: Geranium pratense'n^ Älopecurus pratensis var.

nigricans'm, Melandrium pratense^n^ Sonchus arvensis'eu^ Poly-

gonum amphihiumm^ F. amph. var. terrestre'n^ SagiUaria

sagittifolia^n, Phlettm pratensen, Chcerophyllum Prescotii^n ja

Cirsium arvense'i\^ joista useimmat kasvavat siellä samalla

levenemisellä kuin yleensäkin Kuittijärvien kunnassa. Kian-

nalle karakteristillisella kasvistolla ei siellä myöskään ole

tuskin laisinkaan sijaa. Yläjoen seudulla sitävastoin on e-

nään tuskin jälkiäkään Venäjän-Karjalan omituisuuksista.

Kuusamon ja Kiestingin kuntain välisestä rajasta on jo

edellä puhuttu.

Paitse tässä pohjaisimmassa osassa aluetta, jossa uudet

suhteet jo ovat vaikuttamassa, kulkee raja Suomen ja Ve-

näjän-Karjalan kasvistojen välillä siis pohjais-luoteesta etelä-

kaakkoon (NNV—SSO) ja on useimmilla tienoin yleensä jok-

seenkin markeerattu senvuoksi että maa tällä paikkakun-

nalla on sangen harvaan asuttua ja eroitus niiden kasvis-

tossa on suurin kulttuurin synnyttämillä kasvipaikoilla.

IV. Tilastollisia tietoja alueen kasvistosta.

Vaikka kunkin stationin kasvisto vaihtelee sangen suu-

^ressa määrin, on kuitenkin luonnollista, että joku lainmukai-

^"^'^'^
suus siinäkin suhteessa on löydettävänä. Turhaan hakee

kaksi täydelleen identillistä kasvistonmuodostusta, vaan kui-

tenkaan ei ole epäilemistä, että kunkin formationin lajien

luku kullakin kasvigeografillisella alueella riippuu alueen y-

leisestä lajimäärästä lainmukaisella tavalla. Analogian mu-

kaan päättäen phytostatikin muista johtopäätteistä on syytä

luulla, että se luku kasvilajeja, joka tulee kunkin formationi-

lajin ') osaksi, on samoilla tasapiireillä, missä jokseenkin

samat levenemis- ja lokaalisuhteet vallitsevat, jokseenkin sama.

i) Ainoastaan sellaisten alueiden suhteen saattanee tällä lailla

olla voimaa, jotka ovat niin isoja että ne erillaisuudet ja muunnokset,

joita formationit tavallisesti tarjoavat, löytyvät niillä edustettuina.
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Että näiden lukujen määräämisessä kuitenkin on suu-

^^ria vaikeuksia voittettavana, on helppo ymmärtää. Sellainen
^"^'^^'0

ei edellytä ainoastaan suurinta tarkkuuta niiden lajien

annoteeraamisessa, joita kullakin formationilla tavataan, vaan

myöskin pettymätöntä kritiikkiä niiden muodostusten suh-

teen, joiden kasveja kirjoittaa muistiin. Usein kohtaa ni-

'^''''''liiittäin sellaisia sekoituksia eri formationeista, että yksi vä-

^'Ä häinen täplä niissä kuuluu yhteen formationi-lajin ja toinen

sen vieressä oleva toiseen, taikka vaihtuu yksi formationi-

laji niin vähitellen toiseen että tottumaton ne helposti luulee

samaksi formationiksi. Riittämättömällä kritiikillä tehdyt

havainnot formationein kasvistosta täytyvät sentähden antaa
^^'^

varsin erillaisia päätöksiä tilastolle.

Luonnollista on, että tavallisempien ja runsaampien laji-

en luku täytyy olla enemmän konstantti kuin muiden lajien,

koska niillä aina on isompi mahdollisuus saada edustajansa

kullekin alle, joka on tarkastettavanamme. Päinvastaisista

syistä taas täytyy harvinaisten ja satunnaisten lajien luku

olla enemmän horjuvainen, ja ensimäisellä katseella saattaisi

olla taipuvainen luulemaan sitä kokonaan sattumuksesta riip-

puvaksi. Vaan kuitenkin osoittaa kokemus ettei sekään var-

sin suuresti vaihtele aloilla, joilla on samat lokaali- ja leve-

nemis-suhteet. Harvinaiset lajit ovat nimittäin yleensä jok-

seenkin konstantteja stationinsa suhteen ja satunnaisistakin

lajeista, vaikka niiden löytyminen yksityisillä kasviston-muo-

dostuksilla on kokonaan satunnainen, huomaa että ne kui-

tenkin ovat jokseenkin samoja kullakin formationi-lajilla, kun

on kysymys isommista aloista, — jos nimittäin havainnot

ovat riittävällä kritiikillä tehdyt ja jollei abnormit lokaali-

suhteet O siellä valtaa.

Seuraavissa tauluissa osoitan mikä määrä lajeja on ta-

vattu metsäregionein tärkeimmillä kasviston-formationeilla

pohjais- ja etelä-osissa aluettamme.

1) Lienee tarpeen mainita että lokaalisuhteilla tarkoitetaan kasvi

-

lokaalien eli stationein sekä fysillisiä omaisuuksia että levenemis-mää-

rää ja sekoitusta toisten stationein joukkoon.
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Varjokkaat kasvipaikat.
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vähäv.

Mänty-
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Aukeat maat lannoittamattomalla ja pääasiallisesti

anorgaanillisella perustalla.

P^^*^j^
tav. runs. E.

pensaita p

valt. E. 1 i______
P. 1 1 _ -^ _ _ _ _

vähäv. E. 43561352-
P. 43561543

Yhteensä tavallifcia E. 54561452
P. 54561743

paik. vähäv. E. — i___- 9 1

P. - 1 - - - 4 1

harv. vähäv. E. 343333 1

t. satunn. P. 4 5 3 3 3 10 3

Yhteensä paik. ja harv. E. 35333 12 26
P. 463 33 14 47

Varpukas-
^^^_ ^^^^_ E. - 1

veja
p_ _ ^

valt. E. — — — — — — — 1 3
P. ------- 1 3

vähäv. E. 36 322— 134
P. 3 6 3222134

Yhteensä tavallisia E. 3 7322— 14
P. 37322214

paik. vähäv. E. — — — — — — — 5

P. 5

harv. valt. E. — — — — — — — —
t. satunn. P. — — — — — — — —

vähäv. E. 2 1 2 1— 2 — —
P. 2131— 1 — —

Yhteensä paik. ja karv. E. 2121— 2— 5

P. 2 1 3 1 — 1 — 5

Ruohoja tav. runs. E. — — — 3 2— 1 3 2

P. — — — 81— 122
valt. E. — — 7 21 12 8 4 3 1

P. — — 7 18 14 6 1 3 1
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5- 2. 5"Silt a a ^ '^ — » o"

=:; r fj r O'

vähäv. E. 6 9 31 19 34 19 13 12 10

P. 5 7 21 13 23 14 10 9 14

Yhteensä tavallisia E. 6 9 38 43 48 27 18 18 13

P. 5 7 28 34 38 20 12 14 17

paik. runs. E. — — — 1 — — — — —
P. ___ !_____

valt. E. — — —— — — — — —
P. __ !______

vähäv. E. 2 — 4 9 9 7 29 16 7

P. 1 — 3 10 10 11 32 19 8

harv. valt. E. — — — — — — — — —
t. satunn. P. 2 — — 1 — — — — —

vähäv. E. 12 6 30 36 37 24 30 31 19

P. 23 4 24 33 31 35 32 33 23

Yhteensä paik. ja harv. E. 14 6 34 46 46 31 59 47 26

P. 26 4 28 45 41 46 64 52 31

Heiniä tav. runs. E. — — 6353445
P. __ 6353535

valt. E. — — — 2 3 4 5 11 3

P. — — -1443 13 3

vähäv. E. 653689857
P. 651478856

Yhteensä tavallisia E. 6 5 9 11 16 16 17 20 15

P. 6 5 7 8 16 15 16 21 14

paik. valt. E. — — — — — — — — —
P. _____ i___

vähäv. E. 3 — — 135 12 64
P. 4 — 1 1 3 4 10 6 7

harv. t. vähäv. E. 4 1 3 3 4 14 11 9 9

satunn. P. 8 1 4 2 6 15 13 13 15

Yhteensä paik. ja harv. E. 7~1 3 4 7 19 23 15 13

P. 12 1 5 3 9 20 23 19 22

Kaikkiaan E. 46 38 97 116 123 111 125 118 84^

P. 63 35 82 102 110 125 124 125 103
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Muita kasvifaikkoja.

Puu- ja pen-

saskasveja

Varpukas-

veja

Kuohoja
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^£- s-FS SS^ ® 2 S «

gT -• p "O '
'

'iT S' • ?>= r''

vähäv. E. 21 8 13 3 1 12

P. 19 8 6 3 3 20

Yhteensä paik. ja harv. E. 29 14 17 3 1 24

P. 24 12 9 3 3 32
fleinäkas-

^ • tav. runs. E. 1 2 ~ — — 3
J

p. 1 3 _ __ _ 2

valt. E. 4 2 — 2 — 2

P. 5 2 — 2 — —
vähäv. E. 5 1 3 8 4 —

P. 3 1 3 7 4 1

Yhteensä tavallisia E. 10 9 3 10 4 5

P. 9 6 3 9 4 3

paik. runs. E. — — — — — —
P. - - - - _ 1

valt. E. — — — — — 3

P. - - - - - 3

vähäv. E. 1 — 11 1 1

P. 1 - - 2 1 1

harv. runs. E. — — — — — 1

P. — — — _ _ _
valt. E. 1 — — — — ^

P. — — — — _ _
vähäv. E. — 1 — 1 4 1

P. 1 - 114 2

Yhteensä paik. ja harv. E. 2 1 12 5 6

P. 2 - 13 5 7

Metsäregionein nestimekasvien koko luvusta pohjais- ja

etelä-osissa aluetta ') tulee kunkiu formationilajin osaksi se

procentti, jonka olen maininnut seuraavain taulujen ensimäi-

sessä ja toisessa kolumnissa. Kolmannessa ja neljännessä

1) Alueen pohjaisseuduilta tunnetaan 462 ja eteläseuduilta 412

lajia. Se anormaalinen suhde näiden lukujen välillä, että pohjaisem-

massa tavataan enemmän lajeja kuin etelämmässä, tulee fysillisten suh-

teiden vaihtelevaisuudesta pohjaisosassa aluettamme.
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kolummissa mainitsen eri formationein tavallisten lajien pro-

centin luettuna alueen pohjais- ja eteläosissa kasvavain ta-

vallisten lajien koko lukumäärästä ').

% nestimekas-
vien koko luvusta.

Mäntymetsissä .......
Kuusimetsissä

Sekametsissä

Lehdikoissa

Lehdoissa

Korvissa

Vuorilla

Kankailla

Kuivilla ahoilla

Niittytöyräillä
I 28,10

Nurmikoilla
; 29,85

Etelä-

9,47

11,05

14,32

21,84

25,73

9,47

11,17

9,22

23,53

Rannoilla

Kosteilla niityillä

Heteniityillä

Letoilla

Pellonpientarilla

Asunto- ja liikentäpaikoilla

Viljelyksissä

Nevoilla

Mäntyrämeillä

Vesissä

26,94

30,34

28,40

20,40

17,72

12,80

12,00

7,28

8,25

12,14

Pohjais-
osassa

8,10

11,09

13,42

17,20

27,49

9,09

13,04

7,58

17,75

22,08

23,81

27,00

26.84

27,00

22,29

11,08

8,01

7,58

6,27

7,79

11,40

tavallisia

lajeja.

Etelä-
osassa.

8,04

16,05

18,52

23,40

25,93

9,47

8,23

10,29

22,03

25,51

27,57

19,34

16,90

18,11

16,05

17,20

14,81

13,99

9,47

8,23

8,04

Pohjais-

10,10

19,70

21,21

24,24

31,82

11,11

9,00

11,02

21,72

25,25

28,7 9

22,22

18,07

21,21

21,21

19,19

12,12

12,63

10,10

9,00

10,01

3

4. 5

3, 4

4, o

6 (7)

(6) 7, 8

1—3
2

2, 3

3

4-6
6, 7

6, 7

7 (6)

7-9
3,4
2-4
3, 4

9,10

7, 8

Tässä annetusta taulusta saamme johdatetuksi seuraa-

vat säännöt:

1) Kuta isompi valta sammalkasvistolla ja jä-

käläkasvistolla on kullakin kasvipaikalla, sitä vä-

hempi on siellä kasvavain nestimekasvien lajien

luku.

2) Aukeilla mailla tavataan isompi määrä
nestimekasvien lajeja kuin varjoisilla mailla.

1) Eteläosasta aluetta tunnetaan metsäregioneista 243 ja pohjais-

osasta 198 tavallista lajia.
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3) Siinä määrässä kuin sammalikon (ja jäkäli-

kön) valta myöntää, enenee nestimekasvien lajien

luku sen mukaan kuin kasvipaikkain kosteusaste
suurenee, jollei muut vastaiseen suuntaan vaikutta-
vat seikat pane sillä estettä.

Nämät säännöt ovat helpot selittää. Siinä määrässä kuin

sammalkasvisto valtaa, on syytä otaksua maanlaadun köy-

häksi ainakin joistakuista aineista, jotka ovat nestimekasvien

toimeentulolle ehtona. Yhdessä tämän seikan kanssa vai-

kuttaa sekin että sammalikko, niin sanoaksemme, mekanilli-

sella tavalla estää useiden kasvien siemeniä eli taimia ta- ^«i^^*-*-»^

paamasta niitä maan kerroksia, joita heidän toimeentu-

lonsa vaatii. Täten saamme ensimäisen säännön ymmär-
rettäväksi.

Että taas aukeilla mailla tavataan isompi määrä nesti-

mekasvien lajeja kuin varjoisilla, selitämme edellisille tule-

vien edullisempien maanlaadun omaisuuksien kautta. Au-

keilla mailla tapahtuvat nimittäin runsaamman valon ja läm-

mön vaikutuksesta suuremmalla nopeudella ne kemialliset'

processit, jotka synnyttävät kasvien tarvitsemia ravintoaineita.

Niillä täytyy sentähden suuremmassa määrin olla tarjolla

niitä erillaisia aineita, joita erilaatuiset kasvit vaativat.

Samaten, koska kosteuskin edistää muutoksia aineiden

kemiallisen laadun suhteen, lienee kolmaskin sääntö selitet-

tävä suuremman vaihtelevaisuuden kautta kosteampien palk-

kain maanlaadussa kuin kuivempain.

Kuitenkaan ei ole unhottaminen että ennen kaikkea

vaikuttaa se seikka missä määrin kunkin seudun kasvit saat-

tavat vaihella stationinsa suhteen. En tahdo tässä kuiten-

kaan pysähtyä siihen kysymykseen. Aikomukseni ei olekaan

tässä kirjoituksessa ottaa kasvitopografian lakeja tarkastaak-

seni, koska ne antaisivat ainetta kokonaiselle erityiselle kir-

jalle ja lisäksi koska ne vähät varat tieteellisellä tavalla teh-

tyjä tutkimuksia maamme kasvitopografiasta, joita tätänykyä

löytyy koottuna, eivät ole vielä sellaiseen työhön erittäin ke-

hoittavia.

y^-yCh^
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Ennenkuin lopuksi tavanmukaisessa kasviluettelossa

käyn tarkastamaan alueen nestimekasvien levenemismää-

rää ja levenemisen rajoja, luon seuraavissa tauluissa vielä

silmäyksen kasviheimojen tilastoon alueen pohjais- ja etelä-

osissa.

Cotyledoneae.

Synantherese ....
Cyperaceffi

Gramineas

Rosacese

Cruciferag

SalicaceaB

Ericaceffi

Polygonacese

Ranunculacese ....
Alsinacese

Papilionacese ....
Orchidacese

Umbelliferse

Labiatai

Betiilacese

Juncaceae

Rhinanthacese ....
Violacese

SilenacefB

Vacciniese

Borraginaceas ....
Scrophulariacese . . .

Potamogetonaceae . .

Typhacese

Droseraceae

Oenotheracese ....
Rubiacese

Campanulaceae ....
Utriculariacese ....
PrimulaceaB

Smilaceae

Pohjais-Karjalan
kunnassa.
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NyiiiphffiaceiB . .

Elatinacese . . .

Halorhagidacese .

Callitrichacese . •

Urticaceae ....
Abietinese ....
Alismacese . . .

Fumariaceae . . .

Parnassiaceae . .

TiliaceEe ....
Hypericacege . . .

Geraniacese . . .

Oxalideae ....
Ehamnacege . . .

Drupacese ....
Pomacese ....
Lythracese . . .

Portulacacese . .

Paronychiace» . .

Crassulacese . . ,

Coriiacese ....
Sambucineae . . .

Caprifoliacete . .

Dipsacacese . . .

Lobeliaceae . . .

Menyanthacese . .

Gentianacece . . .

Polemoniaceae . .

Plantaginacese . .

Chenopodiacese

Thymeleacese . .

Empetraceae . . .

Cupressinese . . .

Juncaginacese . .

Aracess . . ' '

Kibesiacese . . .

Saxifragacese . .

Hydrocharidaceae .

Nartheciacese . .

Lemnacese , . . .

1!

— 1

Summa
|
235

|
34

j

92
|
3BI I 174

|
48

|

111 1
333
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Dicotyledoneae

Monocotyledonese

Filices.

Polypodiacese

Eqvisetacese

Lycopodiacese

Ophioglossaceae

Isoetacese

Summa

162

73

13
1

3

72

20

253

108

7| 23

118

56

13

26

22

15

218

115

29

Kaikkiaan tunnetaan koko alueelta 527 lajia nestime-

Jcasveja, joista 493 ovat fanerogaameja ja 34 sanikkaisia.

Lyhennyksiä:

yi. = yleinen (freqventissime).

tav. = tavallinen (freqventer).

ktav. = koko tavallinen (sat freqventer).

jtav. = jokseenkin tavallinen (freqventius).

paik. = paikotellen kasvava (passim).

jharv. = jokseenkin harvinainen (sat raro).

harv. = harvinainen (raro).



Cotyledoneae.

Dicotyledoneae.

RANUNCULACE^.

Ranunculus polyanthemus L. Jharv.—paik. Pohjais-Karja-

lassa; jharv.—harv. Kuhmossa ja Etelä-Kiannalla sekä

niiden tasalla olevassa osassa Venäjän-Karjalaa. —
Lieksan pitäjässä Konnanlamrain ja Heikuran luona;

Nurmeksen pitäjässä Lipinlahden luona; Repolassa Ko-

ropin ja Tuulijärven luona; Kuhmossa Kuumun luona;

Kiannalla Laakson ja Hevosvaaran luona; Jyskjärvellä

Piismalahden luona.

R. repens L. (incl. f. hirsuta). Tav.

R. acris L. YI.

— var. nothm (Hartm. Scand. FL 1870, siv. 89). Harv.

— Mäntytunturin alustalla Kuusamon pitäjässä.

R, auricomus L. Pohjais-Karjalassa tav.; ktav. vielä Kian-

nan pitäjässä, ainakin seuduittain; Kuusamon pitäjässä

paik. — jtav.; Venäjän-Karjalassa jtav. — ktav.

R. hyperboreus Rottb. Harv. — Kiannalla Pappilan luona

(E. F. Lackström, Mus. Fenn.)

R. lapponicus L. Yleensä jharv. — Lieksan pitäjässä Ekyp-

tin nimisellä salomaalla muutamissa paikoin korvissa;

Kiannan pitäjässä Tauriaisen ja Saukon luona; Kuusa-

mossa Päänuorusen alustalla sekä Kirkonkylän luona

(M. ja J. Sahlberg); Oulangan pitäjässä Sohjenansuun

luona.

R. flammula L. var. radicans Nolt. (var. intermedius Hartm.)

Kuhmon pitäjässä Kirkonkylän luona ja Kuusamon pi-

täjässä livaaran alustalla.

— var. reptans (L.). Ktav. — jtav. rannoilla.

1
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R. lingva L. Harv. — Kuhmon pitäjässä Säynäjän joen ja

järven rannoilla

Batrachium heterophyllum Fr. Ktav. järvissä ja jo'issa.

B. trichophyllum Chaix. Harv. — Kuhmon Kirkonkylän luona

joessa.

B. confervoides Fr. Kuusamossa Välijoessa (B. Nyberg).

B. admixtum W. Nyi. Kuusamossa Paanajärven luona (M..

ja J. Sahlberg).

Thalictrum flavum L. Jharv. jokien luona niityillä. — Liek-

san pitäjässä Viekin luona; Kuusamon pitäjässä muuta-

missa paikoin Paanajärven luona; Oulangan pitäjässä

Vartiolammin luona; Kiestingin pitäjässä Valasjoen ja

Vuarankylän luona; Uhtuan pitäjässä samannimisen ky>

Iän luona.

— var. pauciflorum Ssel. Harv. — Runsaasti erään joen ran-

noilla Näränkävaaran luona Kuusamossa.

Th. kemense Fr. Kuusamossa Paanajärven luona (Fr. Nyi.).

Caltha palustris L. Tav.

TrolUus europceus L. Nurmeksen pitäjässä Kopraksen-Mus-

tosen luona; Kuusamon pitäjässä Poussusta pohjaiseen

jtav. — ktav. ; Oulangan pitäjässä Vartiolammin, Kanka-

hisen, Päänuorusen ja Majavalahden luona.

Actcea spicata L. Kiannan pitäjässä Vasonniemellä sekä erit-

täin runsaasti lehdossa Kiannanniemen luona; Kuusa-

mon pitäjässä Mäntytunturina sekä monessa paikoin

Paanajärven luona; Oulangan pitäjässä Päänuorusen

rinteellä.

NYMPHiEACE^.

Nymphcea alba L. Päämuoto näyttää olevan jokseenkin har-

vinainen, sitä vastoin on

— var. biradiata Smmrft. ktav. — jtav.

— var. birad. * minor Bessler. Paik. (— jtav.) ; runsaimmin

tavattu pohjaisemmissa pitäjissä.

Nuphar luteum (L.) Sm. Ktav.

var. minus Syme. Monessa paikoin päämuodon kanssa

yli koko alueen.
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N. intermedium Ledeb. Venäjän-Karjalassa Luvajärvessä ja

Kiiteenjärvessä ; Kuusamossa ovat sen löytäneet M. ja

J. Sahlberg.

N. pu7nilum DC. Venäjän-Karjalassa tapasin sitä Kiiteessä

(runsaasti), Kiimasjärvessä sekä Nokeuksen luona. N.

I. Fellman ') mainitsee sen olevan Kuusamon vesissä

tavallisen, joka arvattavasti ei liene vallan oikein; M.

ja J. Sahlberg'in mukaan on se siellä jharv.; Vaimo-

lammista on sen ottanut B. Nyberg ja Hännisen luona

M. ja J. Sahlberg. Tämän, niinkuin edellisenkin lajin

levenemistä en saattanut isoimmalla osalla aluettani

niiden myöhäisen kehittymisen vuoksi tarkastaa.

FUMARIACEiE.

Fuinaria officinalis L. Eteläisemmässä osassa Lieksaa ja Pie-

lisjärven luona olevassa osassa Nurmesta ynnä Repo-

lassa tav. — jtav.; sydänmailta melkein puuttuva. Ää-

rellisimmät löytöpaikat ovat Kolvasjärvi (Repolassa),

Kiimasjärven kylä, jossa sitä kasvoi runsaasti, ja Uh-

tuan kylä, kaikki Venäjän-Karjalassa.

CRUCIFER^.

Raphanus raphanistrum L. Useilla tienoin Lieksan, Nur-

meksen ja Repolan pitäjissä tavallinen. Löytyy kum-

minkin jo Pohjais-Karjalassa yleensä sydänmailla vä-

hemmin, vaikka tavattu esim. Jonkereen luona useissa

paikoin. Vähän myös löydetty Kiimasjärven, Nokeuk-

sen ja Kontokin kylissä Venäjän-Karjalassa. Kuusa-

mossa M. ja J. Sahlberg'in mukaan paik. (?).

Brassica campestris L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa tav.;

muutoin jharv. — Kuusamossa löydetty Tolpanniemen,

Välijärven (M. ja J. Sahlberg) ja Akson luona; Ou-

langan pitäjässä samannimisessä kylässä.

1) N. I. Fellman, Plant, vasc. in Lapponia orientali sponte na-

scentes. Siv. 6.
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[— var. rapa (L.). Metsistyneenä Kuusamon pitäjässä Kirkonky-

lässä sekä Kostamuksen pitäjässä samannimisessä ky-

lässä.]

Sinapis arvensis L. Harv. — Nurmeksen pitäjässä Jonkereen

luona pellossa.

Erysimum cheiranthoides L. Tav.

E. hieraciifolium L. Harv. — Kuusamossa Ruskeakalliolla

(B. Nyberg).

Cardamine pratensis L. Jtav., vaan niukasti, varsinkin poh-

jaisosissa aluetta. Toisinto albinea Kuusamossa livaa-

ran luona.

Arabis suecica Fr. Harv. — Nurmeksen kauppalan luona

pellossa nähty sekä v. 1875 että 1877.

A. Thaliana L. Paik. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa, muu-

toin harv. — Kiannan pitäjässä Kiannanniemen luona,

Uhtuan pitäjässä samannimisen kylän luona ja Vuokki-

niemen pitäjässä Livajoen luona.

Barbarea stiHcta Fr. Lieksan pitäjässä Viekin luona; Kuu-

samon pitäjässä Kirkonkylässä (M. ja J. Sahlberg) sekä

muutamissa paikoin Paanajärven luona; Oulangan pitä-

jässä Vartiolammin luona.

Nasttirtium palustre DC. Jharv. — Lieksan pitäjässä Nur-

mijärven ja Lieksan kylän luona; Nurmeksen pitäjässä

samannimisen kauppalan luona; Kuusamon pitäjässä

Kantoniemen luona; Kiestingin pitäjässä Valasjoen luona

ja Oulangan pitäjässä Majavaiahden, Laitasalmen ja

Sohjenansuun luona.

Capsella bursa-pasto/ ,:>< (L.) Mönch. Pohjais-Karjalassa ja Re-

polassa yi., muiitoin tav.; pohjaisemmissa pitäjissä kui-

tenkin yleensä vähemmin runsaasti. Tavataan sekä

muunnoksina integrifolia että pinnatifida.

Tldaspi arvense L. Tav., seuduittain ktav.

Camelina saiiva (L.) Fr., (Hartm. Scand. Fl. 1870, siv.

108). Harv. — Repolan pitäjässä Koropin ja Tuuli-

jarven luona ohrapelloissa.

C. fcRtida Fr. Harv. — Lieksan pitäjässä samannimisen ky-

län luona; Venäjän-Karjalassa Nokeuksen luona.



Suhularia aqvatica L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa ktav.

— jtav., muutoin tavattu muutamissa paikoin myöskin

Kuhmon vesien sekä Luvajärven ja Kuittijärven ran-

noilla.

Draba hirtä L. var. hehecarpa Lindbl., Blytt Norg. FL siv.

987 (var. incano-Mrta Hartm.). Kuusamossa Paana-

järven luona Ruskeakallion räystäillä.

VIOLACE^.

[Viola tricolor L. Kuusamossa (Th. Wilander, Mus. Fenn.)?]

— var. arvensis (Murr.). Tav. koko alueella.

V. canina L. Ktav. yli koko alueen.

V. sylvatica Fr. Löydetty ainoastaan Viekin luona Lieksan

pitäjässä.

V. arenaria DC. Harv. — Kuusamossa Paanajärven luona

tavattu Paloniemen seutuvilla huhdalla ja kalliolla

sekä Ruskeakallion räystäillä.

V. umbrosa (Wg.) Fr. Harv. — „In par. Kuusamo ad Paana-

järvi prope Rajala ad latus umbrosum rupis juxta mo-

lendinam" Nyi. Spic. I siv. 28.

V. epipsila Led.; Sa?l., Suom. Kasv. siv. 298 (incl. V. sue-

cica Fr.). Ktav., seuduittain myös tav.

V. palustris L. Pohjais-Karjalassa, Repolassa ja Kuhmossa

tav. ja myöskin Kiannalla melkoisella levenemisellä

aina Kirkonkylään saakka. Kuusamossa, Pohjais-Kian-

nalla ja isoimmalla osalla Venäjän-Karjalaista aluetta

jharv. Tavattu niillä paikkakunnilla esim. Saarijärven,

eteläisemmän Iijärven ja Kuusamon Kirkonkylän (M.

ja J. Sahlberg) sekä Uhtuan kylän luona.

DROSERACEJi:.

Drosera longifolia L. Ktav., seuduittain jtav.

Dr, obovata Koch. Jharv. (— paik.). Tavattu esim. Muje-

järven, Koropin, Lentiiran, Pietarin, Hossan, Tavajär-

ven („Dr. intermedia'' M. ja J. Sahlberg), Vuarankylän,

Uhtuan, Kontokin, Luvajärven ja Lusmanlahden luona.

Dr. rotundifolia L. Ktav.
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PARNASSIACE^.

Parnassia jt^a^M&^ris L. Tav.

— var. tenuis W,2:. Tavattu varsinkin Kuusamossa.»•

SILENACE^.

Silene infiata Sm. Ktav. yli koko alueen.

»S. tatarica (L.) Pers. Harv. — Kuusamossa Oulankajoen luona

(M. ja J. Sahlberg & F. Silen).

iS. rupestris L. Nurmeksen pitäjässä Pyssyvaaralla sekä Kop-

raksen luona. Kuusamossa ulkopuolella aluettamme

Rukatunturilla (B. Nyberg).

Melandrium pratense Röhi. Ainoastaan Venäjän-Karjalassa

löydetty, vaan siellä Repolasta aina Uhtuaan saakka

paik. Oulangan pitäjässä harv. Tavattu Kiimovaaran

Tscholkan, Vuosiniemen ja Kolvasjärven luona (Repo-

lassa), sekä vielä Piismalahden, Kiimasjärven, Vuokki-

niemen, Uhtuan [useissa paikoin] ynnä Vartiolammin

(Oulangassa) kylissä.

Viscaria alpina (L.) Röhi. Kuusamossa Maanselällä (^Selko-

sella") Mannisen luona sekä Nuorusen tunturilla; Ou-

langan pitäjässä Kivakan ja Päänuorusen tuntureilla.

Lychnis flos-cuculi L. Harv. — Kiestingin pitäjässä löydetty

Vuarankylän luona.

Agrostemma githago L. Harv. Tavattu ainoastaan Lieksan

kylässä.

Dianfhus deltoides L. Jtav. Repolassa ja Lieksassa sekä

Pielisjärven lähistössä Nurmeksen pitäjässä.

D. superbusL. Kuusamon pitäjässä Kirkonkylän luona jokseen-

kin runsaasti sekä useissa paikoin Paanajärven luona;

Oulangan pitäjässä Vartiolammin, Oulangan, Kankahi-

sen ja Päänuorusen luona; Kiestingin pitäjässä run-

saasti Valasjoen kylän luona. Toisinto alhineus Mänty-

niemen luona Paanajärven seudulla.

Gypsophila fastigiata L. Harv. — Runsaasti Paanajärven ran-

nalla olevan Ruskeakallion räystäillä Kuusamossa.
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ALSINACE^.

Stellaria media (L.) With. Tav.

*S^. palustris Retz. Nurmeksen pitäjässä Kopraksen luona;

Vuokkiniemen pitäjässä samannimisen kylän luona; Ou-

langan pitäjässä Sohjenansuun luona useissa paikoin

sekä Oulangan kylän luona.

— var. glauca (With.). Lieksan pitäjässä samannimisen ky-

län luona; Nurmeksessa Kopraksen luona; Kuusamossa

Kurvisen luona; Uhtaan pitäjässä Jyvälahden luona.

St. graminea L. Tav.

— var. juncea Fr. Muutamissa paikoin tavattu.

St. longifolia Fr. Jtav. — paik. Pohjais-Karjalassa ja Re-

polassa. — Pohjaisemmissa pitäjissä löydetty varsin

vähän; tavattu esim. Paanajärven ja Uhtuan kylän luona

muutamissa paikoin.

St. alpestris Fr. Kiestingin pitäjässä Valasjoen luona

[Fr. Hällström'in ^) mukaan Kuusamossa (Paanajärven

luona?)].

*S^. crassifoUa Ehrh. var. paludosa Laest. (oblongifolia Ledeb.

FL Ross. I siv. 323, subalpina Hartm.). Kuusamon

pitäjässä Kirkonkylän ja Paanajärven (Sirkelän) luona;

Oulangan pitäjässä Kankahisen luona.

St. borealis Big. Kuusamon pitäjässä livaaran metsäisillä

rinteillä, Kuusamon Kirkonkylän luona ja Vatajärven

seudulla ynnä Mäntytunturin alustalla. Oulangan pitä-

jässä Kankahisen luona sekä Päänuorusen metsäisellä

rinteellä. Paraastaan muotoa calycantha.

Cerastium alpinum L. Kuusamossa Mäntytunturilla ja Rus-

keakalliolla kallioin räystäillä; Oulangan pitäjässä Kiva-

kalla ja Päänuorusella.

C. vidgatnm L. Tav.

Sagina nodosa (L.) Fenzl. Harv. — Oulangan kylän luona

Pääjärven rannalla (hietikolla).

') Pr. Hällström, In distributionem vegetationis per Ostroboth-

niam collectanea. Helsingforsise 1846- Siv. 9.
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s. procumbens L. Näyttä olevan Pohjais-Karjalassa ja Repo-

lassa ktav. sekä kasvavan johonkin määrin myös Re-

polan pohjais-puolella olevissa lähimmissä pitäjissä (esim.

Luvajärven ja Tetriniemen luona) ja tavattu vielä Uhtu-

ankin kylässä, vaan Kuhmossa ja siitä pohjaiseen ole-

vissa pitäjissä näyttää se olevan harvinainen (tavattu

Kyllösen luona Kiannalla). Sotkamon kirkolla näin

sitä myöskin.

Spergula arvensis L. Tav. yli koko alueen.

Lepigonum ruhrum (L.) Fr. Harv. — Nurmeksen kauppa-

lassa nähty nummimaalla tienvieressä vuosina 1875 ja

1877.

ELATINACE^.

Elatine hydropiper L. Lieksan pitäjässä Lieksan kylän ja

Nevalan luona ja Nurmeksen pitäjässä samannimisen

kauppalan luona tavattu Pielisjärven rannoilla. Repo-

lassa Kolvasjärven rannoilla ja Kostamuksen pitäjässä

Luvajärven rannoilla.

E. triandra Schk. Harv. — Pielisjärven rannoilla Nurmek-

sen kauppalan luona.

TILIACE^.

Tiliä septentrionalis Rupr. Kasvaa luotettavien ilmoitusten

mukaan muutamissa paikoin Pielisjärven ja Viekijär-

ven seutuvilla, esim. Kynsisaaressa Nurmeksessa ja

Varpaisten luona Lieksassa; sanotaan kasvaneen myös

Lieksanvaaran luona, vaan hävitetyksi sieltä halmeilla.

HYPERICACEiE.

Hypericum qvadrangulum L. Pohjais-Karjalassa jtav. ja Re-

polassa useilla tienoin ktav. Muualla alueella en sitä

löytänyt.

GERANIACE^.

Geranium sylvaticum L. Tav. — Toisinto albineum Kiannan

pitäjässä paik., vaan pohjaisemmilla seuduilla jtav. (run-

saimmin Kuusamossa).
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G. pratense L. Venäjän-Karjalassa pohjaista kohden karttu-

valla levenemisellä Repolasta aina Oulangan kylään

saakka. Tavataan myöskin Suomen puolella Kuusamon

pitäjässä, vaan siellä kumminkin harvinaisena ja vä-

hässil määrin. Repolassa huomattu ainoastaan Vuosi-

niemen ja Koropin luona vähemmin runsaasti, eikä ole

vielä Uhtuan kylän luona erittäin runsas, vaan Röhön

kylässä Uhtuan pitäjässä ja siitä pohjaiseen olevilla

seuduilla kasvaa se pellon pientarilla ja asuntojen

luona erinomaisen runsaasti. Kankahisen luona Pää-

järven pohjais-puolella en sitä tavannut, enkä myös-

kään Vartiolammilla tai siitä länteenpäin olevilla seu-

duilla. Kuusamossa löydetty Kantoniemen, Välijärven

(B. Nyberg) ja Akson luona. Etelä-osassa Arkangelin

lääniä ovat läntisimmät löytöpaikat Vuokkiniemen ja

Kiimasjärveen kylät.

Erodium cicutarium (L.) THer. Harv. — Repolan pitäjässä

Vuosiniemen luona perunamaassa.

OXALIDE^.

Oxalis acetosella L. Pohjais-Karjalassa Pielisjärven ja Vieki-

järven seutuvilla jtav. — ktav. Muualla tavattu aino-

astaan Kiannanniemen luona Kiannan pitäjässä.

RHAMNACE^.
Rhamnus frangula L. Paik. (— jtav.) Pohjais-Karjalassa ja

Repolassa; niistä pohjaiseen paik. aina Kuusamon raja-

seuduille sekä Venäjän-Karjalassa Kuittijärville saakka.

Kuusamossa jharv. ja löydetty esim. Näränkävaaran

läheisyydessä, Maivalaisen luona ynnä muutamissa pai-

koin Paanajärven luona [Riekin, Selkäjoen ja Ruskia-

kallion (M. ja J. Sahlberg) luona]. Harvinainen myös

Kuusamon tasalla olevissa Venäjän-Karjalan pitäjissä

(Kiestingin pitäjässä Vuarankylän luona löydetty).

PAPILIONACE^.

Lathijrus imlustris L. Harv. — Oulangan pitäjässä Sohje-

nansuun luona Pääjärven rannalla sekä pellonpienta-

reella (Sotkamossa on sen löytänyt A. Lönnbohm).



Z/, pratensis L. Pohjais-Karjalassa ja Eepolassa jtav. — paik.;

Suomen puolella en sitä muualla huomannut, vaan Ve-

näjän-Karjalassa kasvoi se joks. harvinaisena aina poh-

jaisimpiin seutuihin saakka alueella. — Oulangan pitä-

jässä tavattu Vartiolammin ja Kankahisen luona; Kosta-

muksen pitäjässä samannimisen kylän luona parissa

paikoin ynnä Luvajärven saaressa. Myöskin toisinto

pubesce7is v. Post. muutamissa paikoin tavattu.

Orohus vernm L. Ei harvinainen Päänuorusen rinteillä Ou-

langan pitäjässä, vaan muualla ei tavattu.

Vicia sylvatica L. Kasvaa Kuusamon pitäjässä Paanajärven

luona useissa paikoin, esim. Paloniemen, Rajalan ja

Mäkelän seuduilla, sekä J. Sahlberg'in mukaan huh-

dalla Nuorusen alustalla; myös Oulangan pitäjässä ta-

vattu Vartiolammin luona sekä Päänuorusen metsäi-

sillä rinteillä.

V. cracca L. Tav. koko alueella paitse Kuusamon, Oulan-

gan ja Kiestingin pitäjissä, joissa se näyttää kasvavan

paik. (— jtav.).

F. scepium L. Nurmeksen pitäjässä Saramon, Repolassa Kii-

movaaran ja Kuhmossa Kirkonkylän luona. Kuusamon

pitäjässä ei se Paanajärven rantamilla ole harv. (kas-

vaa esim. Paanajärveen laskeuvan Oulankajoen, Palo-

niemen, Rajalan, Mäntyniemen ja Sirkelän luona). Ou-

langan pitäjässä tavattu Vartiolammin, Oulangan kylän

Kankahisen, Päänuorusen ja Sohjenansuun luona.

Ervum hirsutum L. Useissa paikoin Lieksan pitäjässä sekä

Pielisjärven läheisyydessä, esim. Lieksan kylän ja Nur-

mijärven luona Lieksan pitäjässä ynnä Konnanlammin,

Lipinlahden ja Nurmeksen kauppalan luona Nurmeksen

pitäjässä. Venäjän-Karjalassa tavattu Jyvälahden luona

Uhtuan pitäjässä.

Phaca frigida L. Kuusamossa useissa paikoin Paanajärven

rantamilla, esim. Paanajärveen laskeuvan Oulankajoen

luona, Kiekkipuron läheisyydessä sekä useissa paikoin

Kuoppaojan seuduilla. Oulangan pitäjässä useissa pai-

koin Vartiolammin luona Oulankajoen rannoilla.
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Astragalus alpimia L. Kuusamon pitäjässä livaaralla (lehdi-

kossa), Ukonvaaralla (B. Nyberg) ynnä Paanajärveen

laskeuvan Oulankajoen rannalla niittytöyräällä.

Oxytropis campestris DC. Kuusamossa Oulankajoen ran-

nalla (B. Nyberg).

— var. sordida (Willd.). Kuusamossa Paanajärven seudulla

sekä siihen laskeuvan Oulankajoen luona (M. ja J.

Sahlberg).

Trifolium praUn^e L. Tav. Pohjais-Karjalassa sekä yli koko

alueen Yenäjän-Karjalassa paitsi pohjaisosassa Oulan-

gan pitäjää, jossa se on ktav. — Kuusamossa ja Kian-

nalla sekä luultavasti myös Kuhmossa jtav. — paik.

— var. albiflora v. Post. Nurmeksen pitäjässä Lipinlahden

luona sekä P^epolan pitäjässä Koropin luona.

\Tr. hyhridum L. Lieksan kylässä viljelyniityllä ja Nurmek-

sen kauppalassa puutarhassa].

Tr. repens L. Tav. yli koko alueen.

'fr. spadiceum L. Pohjais-Karjalassa ktav. — jtav., etenkin

Lieksassa ja Pielisjärven seudulla (aina Saramoon saakka).

Repolassa tavattu vähemmin ja muutoin alueella aino-

astaan Kuusamossa (Fr. W. Mäkiin).

DRUPACE^.

Primus padus L. Jtav. Pohjais-Karjalassa sekä Kiannan kos-

kisten jokien varsilla; muuten yleensä paik.

ROSACE^.

Rosa cinnamomea L. Jtav. (— paik.) yli koko alueen. Useissa

paikoin, vaan etenkin Luvajärven ja Kiimasjärven luona

Venäjän-Karjalassa, tavattiin toisinto, jolla sekä van-

hemmat että usein nuoremmatkin varret olivat tiuhaan

okaisia, niinkuin R. acicular is' elisi^ vaan hedelmä ja

kukkaperät niinkuin R. cinnamomea llsi.

R. acicularis Lindl. f. hypoleuca Rupr. FL ingrica s. 341.

Jharv. (— paik.). — Pielisjärven pitäjässä Nevalan ja

Viekin luona; Nurmeksen pitäjässä muutamissa paikoin

Konnanlammin luona; Kuhmossa Lentiiran luona; Kian-
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nalla Kiannanniemen, Saarijärven ja Hossan luona;

Kuusamossa Iijoen, Kiimingin (B. Nyberg) sekä Paana-

järven (Rajalan) luona; Venäjän-Karjalassa Kostamuk-

sen ja Kiimasjärven luona.

— var. stipularis Rupr. 1. c. s. 342. Pielisjärven pitäjässä

Viekin luona.

— var. viaiis Rupr. Nurmeksen pitäjässä (W. Nylander,

Rupr. 1. c.)

Alchemilla vulgaris L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa tav.

— ktav., etenkin savisilla mailla '). Kuhmossa ja Kian-

nalla en sitä löytänyt ollenkaan, enkä myöskään Etelä-

Kuusamossa; Kuusamon järveltä pohjaiseen enenee se

jälleen levenemisessään, kunnes se Paanajärven luona

tulee tavalliseksi. Venäjän-Karjalassa tavataan sitä

Oulangan pitäjässä sekä pohjaisosassa Kiestinkiä, vaan

etelämmässä on se jälleen kadoksissa, kunnes se taas

ilmestyy lähellä Repolan rajaa (tavattu esim. Kiimas-

järven ja Luvajärven seuduilla). Kuusamossa olivat

eteläisimmät löytöpaikat Muosalmi ja Nuorunen.

Rubus idceus L. Tav. (— ktav.).

R. saxatilis L. Tav.

R. arcticus L. Tav. — Paanajärven seudulla vähemmin run-

sas (ktav. — tav.).

R. chamcemorus L. Tav.

Fragaria vesca L. Tav. Pohjais-Karjalassa aina Maansel-

kään^) saakka ja samaten myös Repolassa, vaan ei

erittäin runsas. Kuhmossa ei tavattu, vaan kasvaa Kian-

nan pitäjässä Kiannanniemellä useissa paikoin ynnä

vielä Pahanlammin ja Saarijärven luona; Kuusamossa

livaaralla sekä Paanajärven luona, jolla jälkimmäisellä

seudulla se on ktav. ja paikoittain niin runsas, että

sen marjoja noukitaan, myytäviksikin. Oulangan pitä-

jässä sanotaan sen kasvavan huhdilla Vartiolammin

') Myös Sotkamossa on sillä iso leveneminen.

2) Tavattu Sotkamon Kirkonkylässä; Etelä-Sotkamossa ei se ole

harvinainen.
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luona sekä Oulangan kylän seutuvilla. Muualta ei tun-

nettu Venäjän-Karjalaan kuuluvassa osassa aluetta, Nur-

meksen sydänmailla tavattu ainakin Mujejärvelle saakka.

Comarum palustre L. Tav.

[Potentilla anserina L. Löydetty J. Fellman'in ') mukaan

Kuusamossa.]

P. norvegica L. Jtav. Pielisjärven ja Viekijärven seudustolla,

ja tavattu Pohjais-Karjalassa aina Maanselkään saakka

ynnä Nurmeksen sydänmaille päin Saramoon saakka;

muualla alueella nähty ainoastaan Talasjoen luona

Kiestingin pitäjässä sekä Kankahisen luona Oulangan

pitäjässä. J. Julin'in mukaan'^) löydetty Kuusamon

Lapissa.

P. nivea L. Harv. — Kuusamossa Paanajärven rannalla ole-

valla RuskeakallioUa.

P. argentea L. Nurmeksen kauppalassa ktav., muualla nähty

ainoastaan Lieksan kylässä.

-P. intermedia L. Harv. — Nurmeksen pitäjässä Konnan-

lammin luona.

P. tormentilla Scop. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa tav.,

ja tavattu Nurmeksessa aina Maanselkään saakka sekä

Venäjän-Karjalassa Kiimasjärvelle saakka (lähellä Re-

polan rajaa). Näiltä seuduilta pohjaiseen puuttuu se

kokonaan (tai on harvinainen?) ja ilmestyy jälleen

vasta Kuusamossa Kiitämän seudulla (tavattu Maiva-

laisen luona sekä J. Sahlberg'in mukaan myöskin noin

peninkulman päässä Kuusamon kirkolta etelään), josta

pohjaiseen se Suomen puolella tavataan yli koko alueen,

seuduittain (esim. Nuorusen tunturin alustalla ja ympä-

ryställä) tavallisena, vaan muutoin jokseenkin tavalli-

sena (— paik.).

1) J. F e Ilman, Index plantarum in Lapponia fennica lectamm.

Siv. 268.

2) J. Julin, Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleä-

borg samlade naturalier. Siv. 258.
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Sibhaldia procumbens L. J. Julinln ') mukaan jtav. Kuusa-

mossa. L. J. Prytz'in 2) mukaan „in lateribus montium

subalpinorum paroeciae Kuusamo rarius."

Geum rivale L. Pohjais-Karjalassa löydetty muutamilla pai-

koin aina Maanselkään saakka. Sieltä pohjaiseen ta-

vattu jälleen vasta Kuusamossa livaaralla sekä Kiitä-

män järven seudulla (Hännisen luona), josta saakka se

taas alkaa karttua levenemisessään, kunnes se Paana-

järven seudulla tulee koko tavalliseksi. Vieressä ole-

vissa Venäjän-Karjalan pitäjässä (Oulangassa ja Kies-

tingissä) tavataan se paik. (— jliarv.) [Oulangassa pa-

raastaan Paanajärven puolisilla seuduilla] etelään kä-

sin aina Vuarankylään saakka.

Spircea uimaria L. Tav.

POMACE^.
Sorbus aucuparia L. Ktav., etelämmässä ktav. (— tav.).

('otoneaster vulgaris Lindl. Kuusamossa Ruskeakalliolla (M.

ja J. Sahlberg).

OENOTHERACE^.
Epilobium angustifolium L. Tav.

E, montanum L. Lounais- ja etelä-osissa Pohjais-Karjalaa

jtav. (— paik.).

E. origanifolium Lam. Kuusamossa useissa paikoin Paana-

järven luona. Ängström mainitsee sen myös Kirkon-

kylän luota (Bot. Not. 1844, siv. 52).

E. alpinum L. Kiannalla Kiannanniemen ja Saukon luona;

Kuusamossa paik. ; Oulangan pitäjässä Kankahisen luona.

Toisinto albineum Kuusamossa Mäntytunturin alustalla.

E. palustre L. Pohjais-Karjalassa tav. — ktav., pohjaisem-

massa ktav. — jtav.

— var. albineum. Lieksan pitäjässä Kivivaaran luona; Kuu-

samossa Kurvisen luona ja Venäjän-Karjalassa Konto-

kin luona.

») J. Julin, 1. c. s. 277.

2) L. J. Prytz, Florse fennicse breviarium. Abooe 1821. Siv. 75.



E. lineare Miihl. Kuusamossa Paanajärven luona.

Circcea alpina L. Harv. — Kuusamossa Paanajärven luona

(Mäntyjoen varsilla).

HALORHAGIDACE.i:.

Myriojjhyllum spicatuni L. Harv. — Kuusamossa Vaimon-

lammissa (B. Nyberg).

M. alterniflorum DC. Ktav. — jtav.

Hippuris vulgaris L. Paik.

CALLITRICHACEib:.

(Jallitriche verna (L.) Kiitz. Nurmeksen pitäjässä Jokikylän

seudulla; Kuhmon pitäjässä Kirkonkylän ja Kovalan

luona ; Venäjän-Karjalassa Luvajärven, Kiimasjärven,

Jyvälahden, Uhtuan ja Solijenansuun luona.

— var. ccespltosa Schultz (Rupr., FL ingr. siv. 377). Nur-

meksen pitäjässä samannimisen kauppalan luona, Kuu-

samon pitäjässä Kirkonkylän luona ja Oulangan pitä-

jässä Solijenansuun luona.

— var. minima Hoppe (Rupr. 1. c). Paik.

C. polymorpha Lönnr. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa ktav.

— jtav.; Kiannalla Lehtovaaran luona ja Oulangan pi-

täjässä Majavalahden luona.

— var. reptans. Oulangan pitäjässä Majavalahden luona.

C autumnalis L. Kuusamon pitäjässä Kuusamonjärvessä (F.

Silen).

LYTHRACEiE.

Lythrum salicaria L. Etelä- ja lounaisosissa Pohjais-Karja-

laa ja Repolaa jharv. — paik., muualla ainoastaan Lu-

vajärven luona Venäjän-Karjalassa (lähellä Repolan ra-

jaa). Lieksan pitäjässä löydetty samannimisen kylän

luona; Nurmeksen pitäjässä Konnanlammin ja Koprak-

sen luona; Repolassa Vuosiniemen ja Tscholkan luona.

PORTULACACEiE.

Montia fontana L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jtav.,

pohjaisemmissa pitäjissä paik.
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PARONYCHIACE^.

Scleranthus annuus L. Harv. — Nurmeksen pitäjässä lähellä

Konnanlampia tienvieressä.

CRASSULACE^.

BulUarda aqvatica (L.) DC. Nurmeksen kauppalan luona

Pielisjärven rannalla sekä Repolan pitäjässä Kolvasjär-

ven rannalla.

RIBESIACE^.

Rihes ruhrum L. Kiannan pitäjässä tavattu Kiannanuiemen,

Kokkokosken ja Saarijärven luona sekä useissa paikoin

Yläjoen saarissa ja eteenkin koskien rantamilla. Kuu-

samon pitäjässä Poussun luona sekä useissa paikoin

livaaralla ynnä sen lähistössä, salolla Vatajärven seudulla,

useissa paikoin Paanajärven luona, ynnä vielä Mänty-

tunturin lähistössä. Oulangan pitäjässä tavattu Vartiolam-

min sekä Päänuorusen luona ja sanotaan kasvavan myös

Kivijoen varsilla.

R. nigrum L. Oulangan pitäjässä tavattu Hämeenkosken

luona ja sanotaan kasvavan myös Kankahisen lähistössä.

\R. alpinum L. J. rellman'in mukaan (1. c, s. 245) Kuusa-

mossa].

SAXIFRAGACE.E.

Saxifraga nivalis L. Kuusamossa Rukatunturilla (F. Silen),

Mäntytunturilla sekä Kitkajoen luona (F. Silen); Oulan-

gassa Kivakalla ja Päänuorusella.

[S. stellaris L. J. Julin'in mukaan (1. c, s. 283) löydetty

Kuusamossa].

[S. oppositifolia L. L. J. Prytz'in mukaan (1. c, s. 85) „in

lateribus montium subalpinorum Kuusamo rarius."]

S. aizoides L. Kuusamossa Paanajärven rantamalla.

JS. hirculus L. Kuusamossa Hännisen luona (M. ja J. Sahl-

berg). Ängström'in mukaan myös lähellä Kuusamon

kirkkoa (Bot. not. 1844 siv. 52). ^Ad flumen Tuntza

haud procul a lacu Paanajärvi (J. Fellm.)" N. I. Fellm.,

1. c. siv. 27.
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s. cernua L. Kuusamossa Porontimajärven luona (F. Silen).

[S. tridactylites L. L. J. Prytzin (s. 85) mukaan Kuusa-

mossa.]

UMBELLIFER^.

Chcerophyllum Prescotii DC. Kiannan pitäjässä vähässä mää-

rin löydetty Lehtovaaran luona ja Kiannanniemellä.

Samaten on se myös Etelä-Kuusamossa harv., vaan jo

Kuusamonjärven seudulla ktav. ja siitä pohjaisen tav.,

vaikka harvoilla paikoin runsas (esim. Riekin luona).

Eteläisimmät löytöpaikat Kuusamossa ovat Päätalo ja

Manninen, jonka jälkimmäisen luona se kasvoi jokseen-

kin runsaasti pellonpientareella. Venäjän-Karjalassa

huomattu yli koko alueen, vaan ei länsipuolella Liek-

san järveä eikä myöskään Kiiteen järven seudulla.

Vaan itäpuolella Lieksan järveä sekä Luvajärven ky-

lästä saakka itäänkäsin ja pohjaiseen on se asutuilla

paikoilla tav. Oulangan ja Kiestingin pitäjissä on se

useissa kylissä erittäin runsas, vaan niistä etelään ai-

noastaan joillakuilla paikoin, esim. Kontokin, Luvajär-

ven ja (Repolan pitäjässä olevan) Tscholkan luona. —
Tunnettu Suomen puolella „kyyhky" nimellä (Venäjän-

Karjalaksi „hyyhky").

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Eteläisemmässä osassa Re-

polaa (Vuosiniemen, Kiimovaaran ja Tuulijärven seutu-

villa) tav. ja runsas; Pohjais-Karjalassa jharv. ja pa-

raastaan tavattu Pielisjärven seutuvilla; Kuhmon pitä-

jässä Lentiiran kylässä; Kuusamon pitäjässä Muosal-

men, Akson ja Vatajärven luona; Oulangan pitäjässä

tavattu paik., ja muualla Venäjän-Karjalassa Vuokki-

niemen ja Kontokin kylissä.

Heracleum sihiricum L. Löydetty eteläisimmässä osassa Re-

polaa Kiimovaaran luona sekä itä-puolella Lieksan jär-

veä Vuosiniemen ja Tscholkan luona (jälkimmäisellä

seudulla runsaasti).

Angelica archangelica L. Kuusamon pitäjässä Tavajärveltä

saakka pohjaiseen paik.; Paanajärven luona jtav.

2
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A. sylvestris L. Tav. —^ ktav.

Peucedanum palustre (L.) Mönch. Pohjais-Karjalassa ja Re-

polassa jtav.; niistä pohjaiseen paik. ja tavattu vielä

Etelä-Kuusamossa Poussun luona sekä Kiestingin pitä-

jässä Vuarankylän luona.

Cicuta virosa L. Paik. — jharv. muualla paitse pohjaisim-

missä pitäjissä, joissa se on jharv. (löydetty esim. li-

vaaran, Hännisen ja Sohjenansuun luona).

Aegopodium podagraria L. Harv. — Pielisjärven seutuvilla

Pohjais-Karjalassa löydetty Kopraksen ja Piirosen luona.

Carum carvi L. Ktav. — tav. asuntojen luona yli koko

alueen paitse Oulangan ja Kiestingin pitäjissä, joissa

en sitä ensinkään tavannut.

Pimpinella saxifracja L. Pielisjärven ja Viekijärven seuduilla

jtav. ja tavattu Nurmeksessa aina Maanselkään saakka.

Venäjän-Karjalassa paik. Tuulijärveltä Repolan pitä-

jässä aina Laitasalmeen saakka Oulangan pitäjässä, ja

monissa paikoin runsaasti. Myöskin toisinto dissecti-

folia Wallr. tavattu useissa paikoin.

CORNACEiE.

Cornus suecica L. Repolassa ja koillisosassa Nurmeksen pitä-

jää ktav., muualla Pohjais-Karjalaan kuuluvassa osassa

aluetta jharv. Näiden seutujen pohjaispuolella yli koko

alueen tav. ja useissa paikoin erittäin runsas. — Liek-

san pitäjässä löydetty Pankajärven ja Lieksan kyläin

välillä sekä Koukonvaaran luona; lounaisosassa Nur-

meksen pitäjää Jännevaaran luona.

SAMBUCINEJi:.

Vihurnmn opulus L. Sanotaan Lieksan pitäjässä kasvavan

Viekin luona; Nurmeksen pitäjässä tapasin sitä Kop-

raksen seudulla ja Repolassa Koropin luona; Kian-

nan pitäjässä kerrottiin sitä kasvavan Pärsämön jär-

ven saaressa sekä Vasonniemellä ja löysin minä sitä

myös Kiannanniemen luona saaressa. A. J. Malmgren
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on sen myös tavannut 2 peninkulmaa pohjaiseen Kian*

nan kirkolta. Tunnettu seudulla „kuusamo-puun'^ ni*

mellä.

CAPRIFOLIACE^.

Lonicera ccerulea L. Kuusamossa ') Paanajärveen laskeuvan

Oulankajoen varrella sekä useissa paikoin Paanajär-

ven läheisyydessä, etenkin Venäjän rajan puolella, jossa

sitä myös tavataan runsaasti. Oulangan pitäjässä tapa-

sin sitä Vartiolammin sekä muutamissa paikoin Kanka-

hisen luona (sanotaan kasvavan myön Sohjenansuun

seudulla). Samoin tietää kansa sen kasvavan Kiestin-

gin ja Uhtuan pitäjissä sekä Tschirkkakemin varrella 2).

[L. xylosteum L. Sanotaan kasvavan Viekin luona Lieksan

pitäjässä, joka saattaakin olla mahdollista, koska se on

löydettty myöskin Paltamon pitäjässä (Lackström, Mus.

Fenn.).]

Linncea horealis L. Tav.

RUBIACE^.

Galium horeale L. Paanajärven luona ktav.; jtav. myös Ou-

langan pitäjässä; muualla alueella ei tavattu ensinkään.

Eteläisin löytöpaikka alueella on Sohjenansuun kylä

Oulangan pitäjässä.

G. palustre L. Tav. melkein yli koko alueen paitse Kuusa-

mossa ja pohjaisemmassa osassa Oulangan pitäjää,

joissa se on ktav. (!), vaan kasvaa sangen niukasti.

G. trifidum L. Kuusamossa livaaran luona olevan Matalan-

joen rannalla sekä Akson luona ja Oulankajoen ran-

nalla; Oulangan pitäjässä Sohjenansuun luona.

1) J. Fellman'in mukaan „L. xylosteum (t=: cserulea) ad flumen

Iso et alibi in Kuusamo parcius" (1. c, s. 254).

2) Allekirjoittanut ei joutanut kumminkaan käydä sitä etsimässä

neuvotuilta paikoilta, enkä katsonut sitä varsin tarpeelliseksikaan, sillä

yhtävähän kasvin selitykset ja kasvantopaikat kuin nimityksetkään an-

toivat sijaa epäilykselle ilmoitusten luotettavaisuudesta. Tunnettu pa-

raastaan „kuusamon" ja venäjästä lainatulla „silomustinan" nimellä.

Muualla paitse yllämainituilla tienoilla oli kasvi kansalle tuntematon.
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G. uliginosum L. Tav.

G. mollugo L. Harv. — Repolan pitäjässä Kiimovaaran luona;

Kuusamossa Paanajärven seudulla ^lähellä Mäntynie-

meä).

G. aparine L. var. infestum Kit. Tav. — ktav. yli koko
alueen, vaan ei kaikin seuduin runsas. Vähimmin run-

sas Kuhmon, Kiannan, Kuusamon ja Oulangan pitä-

jissä.

[VALERIANACE^.

Valeriana officmalu L. E. Lagus'en ') mukaan Kuusamossa.]

DIPSACACE^.

Trickera arvensis (L.) Schrad. Lieksassa paik. — jtav.;

Repolassa jtav.; muutoin vielä löydetty Kiannalla Piis-

pajärven luona (A. J. Malmgren), Uhtuan pitäjässä Rö-

hön kylässä, sekä Kiestingin pitäjässä Valasjoen luona.

SYNANTHERE^.

Chrysanthemum leucanthefnum L. Pohjais-Karjalassa ja Re-

polassa tav. — yi.; tav. ja runsas myös Kuhmon pitä-

jässä sekä Venäjän-Karjalassa Repolasta aina Uhtuan

pitäjään (Röhön kylään) saakka. Kiestingin ja Oulan-

gan pitäjissä paik. ja samaten myös Kiannan pohjais-

osassa ; Kuusamossa jharv., vaan Paanajärven luona kum-

minkin useissa paikoin tavattu.

Tripleurosperinum inodoru7n (L.) Schultz. Tav. yli koko

alueen, vaan pohjais-Kuusamossa ja Oulangan pitäjässä

vähemmin runsas.

Anthemis tinctoria L. Ainoastaan Pielisjärven läheisyydessä

tavattu Lieksan pitäjässä Nevalan luona ja Nurmeksen

pitäjässä Lipinlahden sekä Nurmeksen kauppalan luona.

Achillea millefolium L. YI. — tav. Myöskin toisinto 7^osea

V. Post. nähty useissa paikoin.

Tanacetum vulgare L. Lieksan pitäjässä samannimisen kylän

1) E. Lagus, Utdrag af en beskrifning öfver Kusamo socken i

Kemi Lappmark. Siv. 353. (K. Sv. Vet. Acad. handl. 1772).
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hautausmaalla; Kuusamon pitäjässä tavattu Riekin luona

sekä Paanajärven seudulla (B. Nyberg) ja sanotaan

myös kasvavan Mattilan luona; Oulangan pitäjässä

Majavalahden luona; Kiestingin pitäjässä Kokkosalmen
luona sekä tavallisena Valasjoen luona.

Artemisia ahsinthium L. Pielisjärven lähistössä jtav. — paik.

ja Nurmeksen kauppalan luona tav.; Kuhmon pitäjässä

Kylmälän luona.

A. vulgaris L. Pielisjärven lähistössä paik.— jharv. —
Lieksan pitäjässä Nevalan luona; Nurmeksen pitäjässä

Konnanlammin, Nurmeksen kauppalan ja Ylikylän luona.

Gnaphalivm nligmosum L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa

ktav., etenkin savisilla mailla, seuduittain tavallinenkin,

ja tavattu pohjaista kohden aina Maanselkään saakka

(myöskin Sotkamossa näin sitä). Muualla alueella nähty

ainoastaan Uhtuan kylässä savikkopelloUa.

Gn. sylvaticum L. Tav. — ktav. muualla paitse Kuusamossa,

jossa se kasvaa jtav.—paik. (vaan on Paanajärven

luona kumminkin ktav.).

Gn. norvegicum Gunn. Kuusamossa livaaran rinteillä, Nuo-

rusella (M. ja J. Sahlberg) ja Hännisen luona (B. Ny-

berg) sekä paik. — jtav. saloilla Vatajärven seudulta

pohjaiseen. Oulangan pitäjässä Päänuorusella.

Antennaria dioica (L.) Gsertn. YI. — tav. toisintoina alhi-

flora V. Post. ja ruhriflora v. Post.

{A. alpina (L.) Gaertn. ^Gnaphal. alpinum" livaaralla Kuu-

samossa Fr. nellström'in mukaan (1. c, siv. 9).]

Filago montana L. Harv. — Lieksan pitäjässä Matovaaran

luona Suomen rajaseudulla.

Aster sibiricus L. Harv. — Kuusamossa Oulankajoen luona

(M. ja J. Sahlberg^

Erigeron acris L. Venäjän-Karjalassa Uhtuan pitäjästä ai-

kain eteläänkäsin tav., muutoin ktav. yli koko alueen.

*E. Mulleri Lund. Venäjän-Karjalassa Uhtuasta Repolaan

saakka tav. ja usein jokseenkin runsaasti; Kiestingin ja

Oulangan pitäjissä jtav.; Kuusamossa paik., vaan tyy-

pillisenä jharv. ; Kuusamosta etelää kohden lisääntyy se

levenemisessään, kunnes se Pohjais-Karjalassa on ktav.
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E. elongatus Led. (Blytt, Norg. Fl. s. 563). Oulangan pitä-

jässä Vartiolammin ja Oulangan kyläin luona sekä muu-

tamissa paikoin Paanajärven luona (B. Nyberg) Kuusa-

mossa.

Solidago virgaurea L. YI.

Petasites frigida (L.) Fr. Kiannan pitäjässä Saukon luona;

Kuusamossa livaaralta saakka pohjaiseen paik.; Oulan-

gan pitäjässä tavattu Kankahisen luona.

Ttissilago farfara L. Harv. — Oulangan pitäjässä Kankahisen

luona.

Centaurea scabiosa L. Harv. — Kiestingin pitäjässä Vua-

rankylän seudulla sekä Oulangan pitäjässä Vartiolam-

min luona.

C. phrygia L. Lieksan pitäjässä Konnanlammin luona. Ve-

näjän-Karjalassa Luvajärven luona (lähellä Repolan ra-

jaa) runsaasti saaressa (samalla paikkakunnalla ker-

rottiin sen kasvavan myös Tetriniemen ja Lusman-Au-

tion luona).

C. cya7ius L. Ktav. Pohjais-Karjalassa, Kuhmossa, Repolassa

sekä Kiiteen, Luvajärven, Kiimasjärven ja Nuokkijärven

vesistöjen seuduilla, paikkapaikoin myös tavallinenkin.

Muualla alueella tavattu ainoastaan paik. ja Kuusa-

mossa vielä vähemmin, vaan kasvaa siellä M. ja J.

Sahlberg'in mukaan paik. (?).

Saussurea alpma (L.) DC. Kuusamossa livaaran luona useissa

paikoin ja sieltä pohjaiseen paik. aina Vatajärven seu-

dulle saakka, josta aikain pohjaiseenpäin se on jtav.

J. Sahlberg'in mukaan maantien luona noin penink.

etelään Kuusamon kirkolta. Oulangan pitäjässä tavattu

Vartiolammin ja Kankahisen seuduilla.

— var. linifolia Lsest. Kuusamossa livaaran rinteellä.

Cardutis crispus L. Pohjais-Kiannalla paik. (esim. Kiannan-

niemellä, Juntusen ja Saarijärven luona); Etelä-Kuusa-

mossa Kuusamonjärvelle saakka jtav., sieltä pohjaiseen

viljelysmailla tav. (kumminkaan ei joka tienoolla); Ou-

langan pitäjässä tavattu Vartiolammin ja Oulangan ky-

lissä; Kostamuksen pitäjässä samannimisessä kylässä

tav. ja runsas.
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Cirsium lanceolatutn (L.) Scop. Paik. Pielisjärven seudulla

ja tavattu myöskin lähellä Maanselkää Nurmeksen pi-

täjässä sekä Sotkamossa muutama virsta Kuhmon rajalta.

C. palustre (L.) Scop. Pohjais-Karjalassa ktav. ja etelä-

osassa Kuhmoa jtav. Myöskin Kiannalla nähty muuta-

missa paikoin (pohjaisin löytöpaikka on Saarijärven

kylä) ja kasvaa M. ja J. Sahlberg'in mukaan myös

Etelä-Kuusamossa. (Kuusamosta on sen ottanut myös B.

Nyberg). Venäjän-Karjalassa on pohjaisin löytöpaikka

Kiestingin pitäjässä oleva Vuarankylä, jonka tienoolla

sitä löysin muutamilla paikoin, vaan muutoin tavattu

etelämmässäkin ainoastaan joillakuilla paikoin.

€. arvense (L.) Scop. Pohjais-Karjalassa tav., Kuhmossa jtav.

ja vielä Kuusamossa jharv. (— paik.) {tavattu siellä Vant-

tajan, Kirkonkylän, Rajalan ja Sirkelän luona]. Venä-

jän-Karjalassa tav. paitse Kiestingin ja Oulangan pitä-

jissä, joissa sitä en tavannut muualla kuin Majavalah-

den kylässä (Oulangan pitäjässä), jossa se kumminkin

oli tav.

C. keterophyllum (L.) AU. Tav. — ktav.

^-^ var. alhiflorum Nyi. Kuusamossa Paanajärven luona.

Mulgedium alpinum (L.) Less. Kuusamossa ja Oulangassa

kaikilla niillä tuntureilla (ja etenkin niiden rinteillä),

joilla kävin, nimittäin Näränkävaaralla (päällyställä),

livaaralla, Ukonvaaralla, Nuorusella, Mäntytuntureilla,

Kivakalla sekä Päänuorusella ; B. Nyberg on sen ta-

vannut vielä Rukatunturilla. Pohjaispuolella Paanajär-

veä Mäntytunturien ympäristöllä salolla ktav. ja muuta-

missa paikoin erittäin runsas, etenkin tunturien alustalla.

M. sihiricum (L.) Less. Harv. — Kostamuksen pitäjässä sa-

lolla samannimisen kylän luona.

Sonchus arvensis L. Venäjän-Karjalassa Piismalahden, No-

keuksen ja Kiimasjärven kylissä tav. ja tavattu myös-

kin Akonlahden kylässä, joka on saman vesistön luona

kuin edellisetkin kylät. Kuittijärvien luona tavattu Uh-

tuan ja Vuokkiniemen kylissä (jälkimmäisessä tav.).

Muutoin vielä nähty Oulangan pitäjässä Vartiolammin

kylässä.
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s. oleraceus L. Harv. — Nurmeksen kauppalassa puutarhassa.

8. asper (L.) Vili. Harv. — Nurmeksen kauppalassa puu-

tarhassa.

Lapsana communis L. Nurmeksen pitäjässä Jonkereen luona;

Repolan pitäjässä Kolvasjärven luona.

Picris hieracioides L. Harv. — Nurmeksen pitäjässä Kon-

nanlammin luona lähellä Pielisjärveä.

Crepis pahidosa (L.) Mönch. Ktav., seuduittain jtav.

Cr. tectoriim L. Eteläisemmissä pitäjissä ktav.; pohjaisem-

missa jtav., vaan tavattu niissä, etenkin Suomen puo-

lella, ainoastaan vähissä määrin. Hienohietaisilla mailla

tav., esim. Uhtuan, Oulangan ja Kankahisen kylissä.

Tavattu toisintoina segetalis Roth., nigricans Rupr.

(Paanajärven luona) y. m.

Hieracium pilosella L. Pohjais-Karjalassa ja Kuhmossa tav.,

vaan kasvaa Kiannalla vähemmin ja Kuusamossa har-

vinaisena (löydetty Mannisen luona) paitse Paanajärven

seudulla, jossa sitä tavataan paik. — Venäjän-Karja-

lassa tav. — ktav. Repolasta aina Kontokkiin saakka

ja vielä Kostamuksenkin kylän luona, vaan sieltä poh-

jaiseen löydetty ainoastaan muutamassa paikoin, nimit-

täin Vuarankylän luona Kiestingin pitäjässä sekä Kanka-

hisen luona Oulangan pitäjässä.

H. brachyphylUim F. S. *hrachycephalum Norrl. ') Piirosen

luona Nurmeksessa, kostean niityn mättäiljä.

B. fennicum Norrl. Lieksassa Kivivaaran, Nurmeksessa Li-

pinlahden ja Repolassa Koropin luona.

*H. gracilescens Norrl. Lieksan ja Viekin luona Lieksan pi-

täjässä.

— ^chrysocephaloides. Norrl. Lieksan pitäjässä Lieksan ky-

län ja Nevalan luona.

1) Vaikka useat tässä luetelluista Piloselloideoista, jotka muutoin

enimmäksi osaksi ovat Doc. J. P. Norrlin'in määräämiä ja tarkastamia,

ovat tähän saakka tuntemattomia lajeja, en ole katsonut oikeudekseni

niitä tässä selittää ennenkuin niiden nimittäjä itse on julkaissut niistä

selitykset.
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B, suecicum Fr. Pohjais-Kaijalassa ktav. — tav., etenkin

savisilla mailla; Kuhmon pitäjässä löydetty Tervasal-

men ja Kovalan luona, Kiannalla Lehtovaaran ja Kuu-
samossa Kirkonkylän luona. Venäjän-Karjalassa tavattu

sangen vähän.

*H. fulvo-luteum Norrl. Lieksan pitäjässä Nurmijärven luona;

Nurmeksen pitäjässä Lipinlahden ja Jännevaaran luona.

E. stellatum Lindeb. Nurmijärven luona Lieksan pitäjässä.

*H. tuhidascens Norrl. Nurmeksen pitäjässä Kylmälahden ja

Heikuran luona; Kiannalla Juntusen kylässä; Kuusa-

mossa Kirkonkylän, Heikkilän ja Maivalaisen luona.

H. dimorphoides Norrl. Pohjais-Karjalassa paik. [Lieksassa

löydetty Nurmijärven ja Nevalan luona, Nurmeksessa

Kivivaaran, Konnanlammin, Kylmälahden, Lipinlahden,

Piirosen ja Saramon luona]. Muutoin tavattu vielä

Ruunan luona Repolassa sekä Hännisen luona Kuusa-

mossa. — Sen useista toisinnoista mainitsen ainoastaan

Piirosen luona Nurmeksessa löydetyn, joka päämuo-

dosta eroaa yksivärisillä rusokellervillä kukillaan.

H. pratense Auct. Germ. (haud. Fr.) f. dimorphum Norrl.

Lieksan pitäjässä Matovaaran ja Lieksan kylän luona;

Uhtuan pitäjässä samannimisen kylän luona; Kiestingin

pitäjässä Valasjoen luona.

H. fieglectum Norrl. (cymosum Auct. Fenn.). Ktav. Pohjais-

Karjalassa ja Kuhmossa sekä Venäjän-Karjalassa Re-

polasta aina Majavalahteen ja Laitasalmeen asti. Kian-

nalla on sen leveneminen minulle tuntematon, vaan

Kuusamossa näyttää se olevan jharv. (löydetty Hännisen

ja Paanajärven luona).

H. karelicum Norrl. Harv. — Nevalan luona Lieksan pitä-

jässä.

H, pseudo-Blyttii Norrl. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa

ktav. Kiannalla on sen ottanut E. Lackström (vertaa:

Not. Sällsk. Fauna & Flora fenn. XHI siv. 428).

B. prcealtum Vili. var. hirsutum Koch. Paik. yli koko alueen

(seuduittain myös jtav.) paitse Oulangan ja Kiestingin

pitäjissä, joissa sitä löysin ainoastaan Kankahisen ja

Kokkosalmen luona.
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R. dubium Fr. var. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jtav.

— paik. Muualla löydetty ainoastaan Tetriniemen luona

Kostamuksen pitäjässä.

H. glomeratum Fr. var. Tunnettu ainoastaan Konnanlam-

milta Nurmeksessa, Korisevan luota Repolassa ja Kon-

tokin kylästä samannimisessä pitäjässä.

H. galactinum Norrl. Lieksan pitäjässä Matovaaran luona;

Kuhmossa Kirkonkylän, Kovalan ja Koivajan luona;

Repolassa Koropin luona; Kostamuksen pitäjässä Tetri-

niemen ja Kostamuksen kylän luona ; Vuokkiniemen pi-

täjässä samannimisen kylän luona.

H. pubesceris Auct. Fenn. Tav. yli koko alueen paitse Kuusa-

mossa, jossa se on ktav., ja Oulangan pitäjässä, jossa

se kasvaa paik.

H. mwroru7n L. a silvaticum L. Ktav. — jtav.

— var. medium (Jord.). Ktav.

*H. suhccesium Fr. Jharv.; Kuusamossa paik., etenkin tunturi-

laiteilla.

H. coesium-murorum Lindeb. Useissa paikoin Paanajärven

luona Kuusamossa.

ti. ccpsium Fr. Tav.

//. Kuvsamoense n. sp. Folia radicalia viridia, lanceolata, in-

terdum ovalia, latitudine V^ — vix 1 et longitudine circ.

2—4 pollicaria, marginibus circ. 4—5 dentatis, petiolo

circ. 1—2' 2 pollicari, efloccosa, utrinque prsesertimque

subtus pilosa; folia caulina ssepe 2, inferiora petiolata,

superiora ssepe sessilia vei interdum breviter petio-

lata, efloccosa; nervi et petiola dense pilosa, pilis

mollioribus canisqve; caulis prsesertim basin versus pi-

losus; capitula pauca, circ. 2—5,* pedunculi cano-floc-

<iosi, eglandulosi, sicut etiam capitula sat dense setoso-

pilosi; involucra atroviridia, sqvamis raargine floccosis.

Stylus demum fuliginosus. In pratis graminosis et cam-

pis herbidis paroecise Kuusamo. — Paik. nurmilla Kuu-

samossa, etenkin Kuusamonjärven tienoolla. Helposti

tunnettava ja sangen konstantti laji.
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H. vulgatum Fr. a typicum Fr. Ainoastaan Kostamuksen

pitäjässä Tetriniemen luona löydetty.

— var. nemorosum Fr. (Lindeb., Hier. scand. n:o 74). Paa-

najärven luona Kuusamossa.

— var. umbrosum Lindeb., Hier. scand. n:o 73. Oulangan pi-

täjässä Majavalahden luona.

— var. irriguum Fr. Paik.

— var latijolium Fr. Tav.

E. Sileni Norrl., Tav. fl. s. 135. Muutamilla paikoin tavattu

aina Kuusamoon saakka.

R. anfractum Fr. Nurmeksen pitäjässä Jonkereen kylässä.

H. norvegicum Fr. Kiestingin pitäjässä Vuarankylän seutu-

villa ja Uhtuan pitäjässä Eöhön luona.

H. rigidum Hartm. a genuinum (Hartm., Scand. fl. 1870,

siv. 30). Ktav. — tav. yli koko alueen paitse Pielis-

järven ympäristöllä, jossa se lienee jtav. (— ktav.).

— var. sinuatum Lindeb., Hier. scand. n:o 78. Jtav. — ktav.

— var. longifolium Fr. Useissa paikoin yli koko alueen.

— var latifolium Lindeb. Kuhmon pitäjässä Lentiiran luona.

E. Friesii Hartm. a genuinum Hartm. 1. c Repolassa Tuu-

lijärven luona.

— var. hirsutum Hartm. Tunnettu ainoastaan Kuusamon,

Oulangan, Kiestingin ja Uhtuan pitäjistä, vaan kasvaa

ensinmainitussa jtav. — paik., jälkimmäisissä sitävas-

toin vähemmin.

— var. latifolium Fr. Lieksan pitäjässä Matovaaran ja Ne-

valan luona; Uhtuan pitäjässä Röhön luona.

E. crocatum Fr. Paik. yli koko alueen (paikkapaikoin tav.

esim. Tuulijärven ja Saramonluona, toisin tienoin jharv.).

E. umhellatum L. Etelämmissä pitäjissä tav. — yi., pohjai-

semmissa jtav. ja vasta Vuokkiniemen seuduilta ete-

lään tav.

— var. svbboreale Hartm., Scand. Fl. 1870, siv.34. Kuhmossa

Koivajan luona.

Taroxacum ofjicii/ale L. Tav.
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Leontodon hispidus L. Lieksan pitäjässä tavattu Nevalan

luona; Repolan pitäjässä Tuulijärven luona tav. ja muu-

alla nähty vielä Kiimovaaran ja Koropin luona.

L. autumnalis L. YL — tav. Myöskään toisinto pratensis

Koch ei ole harv.

LOBELIACE^.

Lohella Dortmanna L. Etelä- ja lounaisosissa Pohjais-Kar-

jalaan kuuluvaa alue-osaa paik. (Lieksan pitäjässä Nur-

mijärven luona ja Pankajärvessä; Nurmeksen pitäjässä

Konnanlammin luona sekä Pielisjärvessä Kopraksen ja

ja Nurmeksen kauppalan luona). Kuusamossa ovat M.

ja J. Sahlberg löytäneet sen Kuusamon Kirkonkylän

luona sekä Tavajärvessä. Venäjän-Karjalassa huomattu

Luvajärvessä, Kiimasjärvessä ja Nokeuksen luona, sekä

Uhtuan salolla.

CAMPANULACE^.

Campafiula cervicaria L. Harv. — Lieksan pitäjässä Kon-

nanlammin luona.

C. rotundifolia L. Venäjän-Karjalassa tav., muualla ktav.

Toisinto alhifiora v. Post. tavattu Repolassa Koropin

luona ja Kiestingin pitäjässä Valasjoen luona.

C. patula L. Pielisjärven seutuvilla ktav. ja pohjaista koh-

den tavattu aina Nurmeksen kauppalaan saakka. Muu-

alla tavattu ainoastaan Tuulijärven ja Kolvasjärven

luona Repolassa.

VACCINIE^.

Myi^tillus nigra Gil. YI.

M. uliginosa (L.) Drej. Tav.

Vaccinium vitis-idcea L. YI.

Oxycoccus palustris Pers. Soilla tav.

O. miero carpus Turcz. Ktav. — jtav. soilla.

ERICACE^.

Arctostaphylos officinalis Wimm. Jtav.; kankaisilla paikka-

kunnilla ktav. — tav.
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A, alpina (L.) Spr. Kuusamossa ja Oulangassa tavattu livaa-

ran, Nuorusen, Ukonvaaran, Mäntytunturin, Kivakaii ja

Päänuorusen tunturien aukeilla lailla ja joskus myös
metsäisillä laiteilla.

Andromeda polifolia L. Tav.

[A. tetragona L. J. Julin'in mukaan tav. Kuusamon La-

pissa (1. c, s. 285).]

Cassandra calyculata (L.) Don. Tav. — yi. ja runsas Poh-

jais-Karjalasta Kiannan pohjais-rajalle saakka. Etelä-

Kuusamossa ktav., vaan vähemmin runsas; pohjais-puo-

lella Kuusamonjärveä tavattu sangen vähän (pohjaisin

löytöpaikka on Maivalaisen seutu). Venäjän-Karjalassa

on se yli koko alueen tav. paitse pohjaisimmassa osassa

Oulangan pitäjää (runsas jo Majavalahden ja Laita-

salmen seuduilla sekä tavattu vielä Oulangan kylän

luona).

Calluna vulgaris (L.) Salisb. YI. paitse Kuusamossa, jossa

se on tav. ja vähemmin runsas. Toisinto albifloi^a ta-

vattu Kuusamossa Paanajärven luona.

Phyllodoce ccerulea (L.) Salisb. Kuusamossa Nuorusen ja

Ukonvaaran ynnä Oulangassa Kivakan ja Päänuorusen

tunturilaella. livaaralla Fr. Hellström'in mukaan (L c,

Siv. 9).

Azalea procumbens L. Niinkuin edellinen. Myös livaaralla

Fr. Hellström'in mukaan (1. c).

Ledum palustre L. YI.

Pyrola uniflora L. Kuusamossa jtav., muualla alueella paik.

paitse eteläisimmissä pitäjissä, joissa sitä tapasin vä-

hemmin.

P. rotundifolia L. Pohjais-Karjalassa ktav. ja vielä Kuusa-

mossa sekä Oulangassa paik. vaikka niukasti (Paana-

järven ja Kuusamon kirkonkylän luona tav. — ktav.

ja runsas). Muualla alueella tavattu toisin tienoin

enemmän toisin tienoin vähemmän.

P. chlorantha Sw. Paik. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa;

muutoin tunnettu ainoastaan Paanajärven seudulta Kuu-

samossa (M. ja J. Sahlberg). — Lieksan pitäjässä Ne-
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valan luona; Nurmeksen pitäjässä Kopraksen, Mujejär-

ven ja Jonkereen luona sekä salolla Venäjän rajalla;

Repolan pitäjässä Vuosiniemen ja Koropin luona.

P. media Sw. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa paik., muu-
toin jharv. — Lieksassa Nevalan luona; Nurmeksessa
Konnanlammin luona ja Kynsisaaressa; Repolassa Ko-
ropin ja Tscholkan luona; Kuhmossa Kovalan luona;

Kuusamossa livaaran, Vatajärven ja Paanajärven (M.

ja J. Sahlberg) luona; Oulangassa Kankahisen luona;

Kostamuksen pitäjässä Kontokin ja Kostamuksen ky-

läin luona.

P. minor L. Tav. — ktav.

P. secunda L. Tav.

MENYANTHACE^.

Menyanthes trifoliata L. Tav.

GENTIANACE^.

Gentiana amarella L. f. lingulata (Ag.). Lieksan pitäjässä

samannimisen kylän luona; Oulangan pitäjässä Oulan-

gan kylän luona. (Päämuoto tavattu Sotkamon Kir-

konkylässä).

POLEMONIACE^.

Polemonium cceruleum L. Nurmeksen kauppalassa puutar-

hojen seutuvilla (arvattavasti metsistyneenä) ynnä toi-

sinto campanulatum Th. Fr. Kuusamossa. Kuusamon

Kirkonkylässä ovat sen löytäneet M. ja J. Sahlberg

(B. Nyberg'in ottama exs., jolta puuttuu tarkempaa lo-

kaaliosoitusta, säilytetään Yliopiston museossa). „In

par. Kuusamo hinc inde legitur" mainitsee N. L Fell-

man teoksessaan „Plant. vasc. in Lapp. or. sponte na-

scent." siv. 43.

Diapensia lapponica L. livaaralla Kuusamossa Fr. Hell-

ström'in mukaan (1. c, siv. 9).
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BORRAGINACE^.
Myosotis palustris With. Pielisjärven seudulla jtav. ja ta-

vattu myös useilla paikoilla muualla Pohjais-Karjalassa

sekä Repolassa.

M. ccespitosa Schultz. Paik. yli koko alueen, seuduittain

myös jtav. Enimmin Kuusamonjärven, Oulankajoen,

Pääjärven, Kuittijärvien, Luvajärven ja Kuhmon vesien

rannoilla.

M. sylvatica Hoffm. Kuusamossa Mäntytunturin alustalla.

M. arvensis Hoffm. Yleensä tav., vaan kasvaa Kuusamossa
vähemmin.

AI. sparsiflora Mik. Kuusamossa Muosalmen luona.

Lithospermum arvense Lt Paik. aina Pohjais-Kiannalle saakka;

Kuusamossa Heikkilän luona; Venäjän-Karjalassa löy-

detty vähemmin ja pohjaista kohden ainoastaan Kosta-

muksen pitäjään saakka.

Echinospermum deflexum (Wg.) Lahm. Harv. — Kuusamossa

Ruskeakalliolla (B. Nyberg & F. Silen).

SCROPHULARIACE^.

[JAnaria vulgaris Mill. Kuhmon Kirkonkylässä metsistyneenä.]

Veronica longifolia L. Kuusamossa Paanajärven seudulla

jtav. (— ktav.), vaan vähenee etelää kohden levenemi-

sessään, niin että se Etelä-Kuusamossa tuskin enään

lienee tavattavana (eteläisimmät löytöpaikat ovat Vant-

taja, pohjaispuolella Iijärveä, ja Poussu, mainitun järven

eteläpuolella). Oulangan pitäjässä on se jtav. (— ktav.).

Kiestingin pitäjässä tavattu Vuarankylän seudulla, Vuok-

kiniemen pitäjässä Kinosaaressa, Kiimasjärven pitäjässä

Vonkanjoen rannoilla sekä Kiimasjärven kylässä.

V. serpyllifolia L. Pohjais-Karjalassa, etenkin savikoilla, tav.

ja vielä Etelä-Kuusamossa jtav. (— ktav.), vaan Kiitä-

män järvestä pohjaiseen löydetty sangen vähän, tavattu

muunmuassa Paanajärven luona. Venäjän-Karjalassa

tavattu yleensä vähemmin, vaan näyttää jo Uhtuan pi-

täjästä saakka eteläänkäsin kasvavan paik., kunnes se

Repolassa tulee koko tavalliseksi.
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V. officinalis L. Eteläisemmässä osassa aluetta ja etenkin

Lieksan pitäjässä jtav. Tavattu savisilla tienvierillä

vielä muuan peninkulma luoteesen Nurmeksen kauppa-

lasta.

V. chamcedriia L. Löydetty ainoastaan Repolan pitäjässä

Tuulijarven luona.

V. scutellata L. Paik. (— jharv.) isoimmalla osalla aluetta.

Kuusamossa tavattu Kurvisen, Poussun ja Akson luona

;

Oulangan pitäjässä Sohjenansuun luona.

RHINANTHACE^.
Bartsia alpina L. Kuusamossa Kuusamonjärven tienoolta

pohjaista kohden paik. — jtav. Tavajärven seudulta

pohjaiseen jtav. — ktav. Oulangan pitäjässä löydetty

Vartioiammin luona.

Euphrasia offi,cinalis L. Tav.

Rhinanthus major Ehrh. Kiannalla ja Kuusamossa jtav.

(— ktav.), Paanajärven seudulla kumminkin ktav. — tav.

;

muualla alueella, ja etenkin Venäjän-Karjalassa (myös-

kin Oulangan pitäjässä) tav.

Rh. mi7ior Ehrh. Tav.

Sceptrum carolinum Rudb. Pohjais-Kuusamossa aina Kuusa-

monjärven tienoolle ktav. Etelä-Kuusamossa tavattu

paik. ja samaten myös Pohjais-Kiannalla, vaan eteläm-

mässä kasvaa sitä vähemmin (löydetty vielä Kuhmossa

Änettikosken luona sekä Maist. E. Roos'in mukaan

Tervasalmen seudulla). Venäjän-Karjalassa Oulangan

pitäjässä paik. ja siitä etelään aina Kostamuksen pitä-

jään saakka jharv.

Pedicularis palustris L. Kuusamonjärveltä pohjaiseen jharv.,

vaan etelämmässä paik. ja vihdoin Pohjais-Karjalassa

ktav. (— tav.). Venäjän-Karjalassa etelä-osasta Oulan-

gan pitäjää etelää kohden paik., kunnes se Kiimasjär-

ven ja Luvajarven seutuvilla tulee jokseenkin tavalli-

seksi. Repolassa on se ktav. — tav. Seuduittain on

se myös pohjaissemmissa pitäjissä jtav., esim. Kuusa-

mon Kirkonkylän ja Uhtuan kylän luona. Toisinto ai-
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hinea tavattu muutamissa paikoin pohjaisemmissa pi-

täjissä.

Melampyrum pratense L. Tav.

M. sylvaticum L. Etelämmässä tav.; Kuusamossa ja Oulan-

gassa jtav.

LABIAT^.

Mentha arvensis L. Kuusamossa jharv. (— paik.) [Kirkon-

kylän, Hännisen, Heikkilän ja Oulankajoen luona] ja

nähtävästi Kuhmolta saakka eteläänpäin jtav. Venä-

jän-Karjalassa isompien järvien rannoilla (myöskin Ou-

langan pitäjässä) jtav.

Thymus serpyllum L. Kuusamossa Paanajärven luona muu-

tamissa paikoin; Oulangan pitäjässä Kivakan ja Päänuo-

rusen tuntureilla.

Scutellaria galericulata L. Pohjais-Karjalassa ja Kuhmossa

paik., Venäjän-Karjalassa etelä-osasta Oulangan pitäjää

etelää kohden paik. — jtav. ; Luvajärven seuduilta ete-

lään jtav. — ktav.

Prunella vulgaris L. Pohjais-Karjalassa tav. ja tavattu

aina Maanselkään saakka, eikä ole Sotkamossakaan

harvinainen, vaan Kuhmossa ei löydetty ensinkään ja

Kiannalla ainoastaan Kiannanniemen luona saaressa.

Kuusamossa kasvaa se Paanajärven luona useissa pai-

koin. Venäjän-Karjalassa Repolassa tav., eikä vielä

Luvajärven ja Kiimasjärven luona harv. Tavattu myös-

kin Uhtuan pitäjässä Jyvälahden (useissa paikoin) sekä

Uhtuan kylän luona.

JStachys pakistris L. Harv. — Lieksan pitäjässä samannimi-

sessä kylässä ja Repolan pitäjässä Kiimovaaran luona.

[Galeopsis ladanum L. Harv. — Kuusamossa satunnaisesti

Poussun myllyn luona löydetty.]

G. tetrahit L. Tav. sekä muunnoksina alhiflora v. Post. että

rosiflora v. Post.

G. versicolor Curt. Tav., vaan edellistä niukemmin varsin-

kin Kuusamossa.

3
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Lamium purpureum L. Harv. Nurmeksen kauppalassa puu-

tarhassa; Uhtuan pitäjässä Jyvälahden kylässä istutus-

lavoilla.

UTRICULARIACE^.

Utricularia vulgaris L. Jharv., vaan tavattu melkein yli

koko alueen. Kuusamossa Näränkävaaran seudulla ynnä

Kirkonkylän ja Maivalaisen luona. Oulangan pitäjässä

Sohjenansuun luona.

U. intermedia Hayn. Niinkuin edellinen, vaan tavattu vähän

enemmän; eteläosalla aluetta paik. (— jharv.).

U. ochroleuca R. Hartm. Harv. — Kuusamossa livaaran

luona joen rannalla (YL museossa säilytetään B. Ny-

berg'in Kuusamosta ottama eksempl. ilman tarkempaa

osoitusta löytöpaikasta).

U, minor L. Harv. — Kuusamossa Hännisen luona (M. ja

J. Sahlberg).

Pingvicula vulgaris L. Kuusamossa tav. — ktav. ja myös

Oulangan pitäjässä isolla levenemisellä ynnä Pohjais-

Kiannalla paik. (— jtav.), vaan näyttää muutoin kasva-

van paik. paitse Lieksan pitäjässä ja Pielisjärven seu-

dulla, joissa sitä en ensinkään tavannut. — Nurmek-

sessa löydetty Mujejärven ja Mäntyjärven luona ja Re-

polassa Koropin luona. „In Karelia boreali passim"^

W. Nylander'in mukaan (FL kar. siv. 134).

— var. tenuior Wg. Niukasti tavattu pohjais-osassa aluetta.

P. alpina L. Pohjaisemmassa osassa Kuusamoa paik. ja

kasvaa J. Sahlberg'in mukaan vielä noin peninkulman

päässä etelään Kuusamon kirkolta. Muualta ei tun-

nettu ^).

P. villosa L. Kiannan pitäjässä Hossan luona; Kuusamossa

Nuorusella sekä Vatajärven salolla.

») Oulangan pitäjässä matkustaessani ei se enään kukkinut, joka

kenties on syynä siihen etten sitä siellä löytänyt.
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PRIMULACEiE.

Lysimachia vulgaris L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa ktav.

ja samaten myöskin Luvajärven, Kiimasjärven ja Nuotti-

järven (Nokeuksen ja Piismalahden luona) vesistön ran-

noilla.

Naumburgia tliyi^siflora ( L.) Reich. Ktav. ; Kuusamossa jtav.

Trientalis europcea L. YL — tav.

Primula stricta Horn. Harv. — Kuusamossa Muojärven (F.

Nyi., Spic. I siv. 15 sekä YI. mus.) ja Paanajärven

luona (M. ja J. Sahlberg) ') ; Oulangan pitäjässä Pää-

järven rannalla (F. Nyi., 1. c).

Androsace septentrionalis L. Harv. — Kuusamossa Paana-

järven luona (Ruskeakallion räystäillä).

PLANTAGINACE^.

Plantago major L. Tav. (— ktav.).

CHENOPODIACEiE.

Chenopodium album L. Tav.; Kuusamossa vähemmin runsas.

POLYGONACE^.

Polygonum viviparum L. Tav.

P. amphihium L. Paik. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa, sa-

maten myös Kiimasjärven ja Nuokkijärven vesistössä

ynnä Kuittijarvissa '^).

— var. terrestre L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jtav.;

Kuusamossa Hännisen luona; Oulangan pitäjässä Var-

tiolammin ja (runsaanpuoleisesti) Sohjenansuun luona;

useissa paikoin Kuittijärvien Luvajärven, Kiimasjärven

ja Nuokkijärven rannoilla.

P. lapathifolium L. Eteläisimmässä osassa aluetta, Lieksan

ja Repolan pitäjissä, sekä Pielisjärven seutuvilla ktav.,

muualla Pohjais-Karjalassa vähemmin. Punakukkaista,

1) Myös Fr. Hellström'iii mukaan (1. c.) Kuusamossa.

2) Sen myöhäisen kehittymisen tähden en voinut tarkastaa sen

levenemistä Kiannalla ja Kuusamossa. Kuhmossa en sitä löytänyt.
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seuraavaan toisintoon yli menevää muotoa tavattiin kum-

minkin ktav. Venäjän-Karjalassa aina Kostamuksen pitä-

jään saakka sekä, vähemmissä määrin, vielä Vuokkiniemen

ja Uhtuan pitäjissä (Vuokkiniemen, Jyvälahden ja Uh-

tuan kylissä) ; samaten nähty myöskin Kuhmon pitäjässä.

— var. incanum Koch. Venäjän-Karjalassa ktav. Repolasta

aina Kostamuksen pitäjään saakka, ja jtav. Vuokkinie-

men ja Uhtuan pitäjissä (Uhtuan kylä pohjaisin löytö-

paikka). Pohjais-Karjalassa ja Kuhmon pitäjässä ktav.

(arvattavasti Kiannallakin tavattavana).

P. hydropiper L. Lieksan pitäjässä samannimisessä kylässä

ja Repolan pitäjässä Tscholkan luona.

P. aviciilare L. Tav.

P. convolvulus L. Yleensä ktav., seuduittain myös tav., vaan

Kuusamossa sekä Kiannalla jtav.; pohjaisemmissa pi-

täjissä vähemmin runsaasti.

Rumex domesticus Hartm. Tav.

E. hippolapathum Fr. Jharv. — Nurmeksessa Piirosen ja

Nurmeksen kauppalan seudulla useissa paikoin; Kian-

nalla Kyllösen luona; Kuusamossa Näränkävaaran, Kir-

konkylän, Kantoniemen, Vattulan (M. ja J. Sahlberg)

ja Riekin (B. Nyberg) luona; Repolassa Vuosiniemen

ja Tscholkan luona; Kiestingin pitäjässä Vuarankylän,

Valasjoen ja Kokkosalmen luona; Oulangan pitäjässä

Sohjenansuun, Oulangan ja Kankahisen luona.

R. acetosa L. Kuusamossa ja Kiannalla jtav.; etelämmässä tav.

R. acetosella L. Tav.

THYMELEACE^.

Daphne mezerevm L. Jharv., seuduittain myös paik., yli koko

alueen. Lieksan pitäjässä Nevalan luona; Nurmeksessa

sanotaan sen kasvavan Ylikylän, Saramon ja Petäisen

luona; Kuhmon pitäjässä tavattu Lentiiran luona; sa-

notaan Kiannalla kasvavan Vuokin kylän ja Riihivaaran

luona ja löydetty useissa paikoin Kiannanniemen ja

Vasonniemen seudulla ynnä vielä Saukon, Kokkokos-

ken ja Yläjoen luona; Kuusamossa Kirkonkylän (M. ja
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J. Sahlberg), livaaran ja Mäntytunturin luona sekä

useissa paikoin Paanajärven seudulla; Repolassa Ko-
ropin luona; Jyskjärven pitäjässä Vonkanjoen varrella;

Kostamuksen pitäjässä Lusman luona; Oulangan pitä-

jässä Vartiolammin sekä Päänuorusen luona.

EMPETRACEJi:.

Empetrum nigrum L. Tav.

URTICACEiE.

Urtica urens L. Pohjais-Karjalassa Lieksan pitäjässä ja Pie-

lisjärven seudulla tav., eikä ole myöskään harvinainen

maantien viereisten talojen luona aina Sotkamon Kir-

konkylään saakka.

U. dioica L. Tav. Pohjais-Karjalassa, Kuhmossa ja arvatta-

vasti myös isoimmalla osalla Kiantaa; Pohjais-Kian-

nalla jtav. — paik. ; Kuusamossa jharv. ; Venäjän-Kar-

jalassa Repolasta aina Uhtuan sakka tav. — Pohjai-

semmissa pitäjissä ei tavattu tyypillisenä.

— var. suhinermis Uechtritz (Garcke, FL Deutsch, siv. 351).

Kuusamossa Mäntytunturin ja Mäntyjoen luona ja Ou-

langan pitäjässä Vartiolammin, Oulangan kylän, Kan-

kahisen ja Laitasalmen luona.

SALICACE^.

Po2?ulus tremula L. Tav., paitse Kuusamossa, jossa se on

ktav. (— jtav.). Vielä Kuusamossa tavattu täysikas-

vuisena.

Salia; pentandra L. Pohjais-Karjalassa ktav. — jtav., var-

sinkin Pielisjärven seudulla; Kuhmossa paik., vaan poh-

jaisemmissa pitäjissä jharv. aina Paanajärven seudulle

saakka (M. ja J. Sahlberg). Venäjän-Karjalassa löy-

detty Oulangan pitäjässä Sohjenansuun luona. Siitä

etelää kohden enenee se vähitellen levenemisessään,

vaan ei näytä vielä Repolassa olevan tav.

[S. fragilis L. Harv. — Nurmeksen kauppalassa (arvatta-

vasti metsistyneenä).]
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s. Lcestadiana Hartm. Kuusamossa Tervasalmen seudulla;

Kiannalla Juntusen luona; Kuusamossa paik. (— jtav.),

varsinkin pohjaispuolella Kuusamonjärveä (esim. livaa-

ran, Kirkonkylän, Maivalaisen, Vatajärven, Paanajär-

ven ja Mäntytunturin seudulla).

S. lapponum L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa ktav. (—tav.).

Muutoin alueella tav.

6'. glauca L. Kuusamon ja Oulangan pohjaisempien tuntu-

rien laella tav., esim. Ukonvaaralla, Nuorusella, Män-

tytunturilla ja Kivakalla.

S. caprea L. Tav. — ktav.

S. cinerea L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jtav. Kuh-

mossa ja Kiannalla ei se ole tav., vaan tavattu vielä

pohjais-osassa jälkimmäistä pitäjää. Kuusamossa ovat

sen löytäneet (?) M. ja J. Sahlberg Kirkonkylän luona.

Pohjaisemmilla seuduilla Venäjän-Karjalassa on sen le-

veneminen minulle tuntematon.

S. aurita L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jtav. — ktav.;

Kuhmossa vähemmin, vaan tavattu paik. vielä Kian-

nalla [Yläjoen ja Hossan seuduilla (lähellä Kuusamon

rajaa) kasvaa se useissa paikoin]. Kuusamossa löydetty

ainoastaan livaaran luona. Venäjän-Karjalassa ej huo-

mattu pohjaispuolella Kuittijärviä, vaan niistä etelään

paik.

8, finmarkica Willd. (Anders., Sai. Lapp. siv. 69). Lieksan

pitäjässä Ekyptin salomaalla; Nurmeksessa Kolkonjär-

ven luona; Kuhmossa Kylmälän ja Kuumun luona;

Kiannalla Hevosvaaran, Kirkonkylän, Yläjoen ja Hos-

san luona; Kuusamossa Näränkävaaran, Nuorusen ja

Paanajärven (Kiekkipuron) luona; Repolassa Kiimo-

vaaran luona; Kostamuksen pitäjässä Kontokin kylän

ja Kostamuksen saloilla.

^'. vagans Anders. Pohjais-Karjalassa Kuhmossa ja Kian-

nalla jtav.; Kuusamossa paik. — jharv. Venäjän-Karja-

lassa ainakin Kiestingin pitäjästä saakka etelään jtav.

— var. glahrata Hartm. Kuusamossa Paanajärven luona.
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— Tar. lanceolata Anders. ') Kiestingin pitäjässä Vuaranky

Iän salolla.

— var. cinerascens Anders. Kuusamossa livaaran ja Nuoru-

sen tuntureilla ynnä Mäntytuntureilla; Kiestingin pitä-

jässä Vuarankylän seudulla.

S. myrtilloides L. jtav. — ktav. soisilla paikkakunnilla

Pielisjärven seudulla nähty vähemmin.

^S. versifoUa Wg. Harv. — Lieksan pitäjässä Nurmijärven

luona sekä Ekyptin salolla; Kuusamossa Akson luona;

Oulangassa Päänuorusen lähistössä.

S. 7iigricans Sm. Ktav.—jtav. — Pohjaisemmilla seuduilla

ja varsinkin Kuusamossa tavattu vähemmin kuin ete-

läisemmissä osissa aluetta. Myöskin toisinnot borealis

Fr. ja prunifolia Hartm. kasvavat alueella.

S. phylicifolia L. YI.

JS. kastata L. Kuusamossa Kuusamonjärven seudulta poh-

jaiseen paik. (— jharv.), esim. Kirkonkylän (runsaasti),

Maivalammin (B. Nyberg), Akson, Nuorusen (M. ja J.

Sahlberg) ja Kitkajoen (F. Silen) luona sekä useissa

paikoin Paanajärven tienoolla. Oulangan pitäjässä ta-

vattu Vartiolammin, Oulangan ja Kankahisen luona.

S. myrsinites L. Kuusamon pitäjässä löydetty Kirkonkylän

(M. ja J. Sahlberg), livaaran ja Palojärven (M. ja J.

Sahlberg) luona sekä Paanajärven seudulla muutamissa

paikoin (Kiekkipuron ja Kuoppaojan luona y. m.).

BETULACE^.

Betula verrucosa Ehrh. Eteläisemmillä seuduilla ktav. ja

tavattu muutamilla paikoin vielä Kiannan pohjais-osassa.

Kuusamossa näin sitä ainoastaan Paanajärven luona,

jossa sitä kasvaa runsaasti. M. ja J. Sahlberg'in mu-

ikaan Kuusamossa paik., joka tuskin lienee oikein.

Venäjän-Karjalan kankailla on sillä iso leveneminen

1) N. J. Anderson, Monographia Salicura (K. Sv. Vet. Acad.

ihandl. :B. 6). Siv. 88.
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aina Uhtuan pitäjään saakka (kankailla Uhtuan kylän

pohjaispuolella tav.).

B. glutinosa Wallr. YI.

—
^ var. parvifolia Eegel. . (Mela, Kasv. siv. 118). Useissa

paikoin tavattu.

— var. pubescens Ehrh., Kegel. Ktav.

— var. tortuosa (Regel); Sael., Suom. Kasv. siv. 363. Harv.

— Repolassa Kiimovaaran luona poltetulla suolla ja

Kuusamossa livaaran alustalla leton laidassa.

B. hybrida Regel. Paik. yli koko alueen paitse Pohjais-Kar-

jalassa, seuduittain kankaisilla ja rämeisillä saloilla

pohjaisemmilla seuduilla joks. tavallinenkin. Tavataan

paraiten kankailla ja mäntymetsissä, joiden lähistössä

on rämeitä. Eteläisimmät löytöpaikat ovat Jonkereen

ja Kolvasjärven välinen rajaseutu, Kiimovaara ja

Tscholkka.

B. alpestris Fr. Jharv. Kiannan, Kuusamon, Oulangan, Kies-

tingin ja Uhtuan pitäjissä, paraastaan rämeiden laiteilla

sekä tuntureilla.

B. nana L. YI.

Alnus glutinosa Willd. Tavattu Nurmeksessa Pielisjärven

rannalla (Konnanlammin luona) sekä sen saarissa Po-

rosaaressa ja Kynsisaaressa (sanotaan kasvavan useissa

muissakin Pielisjärven saarissa ja niemissä). Repolan

pitäjässä löydetty Lieksan järven saaressa ja sanotaan

kasvavan myös Tuulijärven rannoilla. — Kynsisaaressa

Nurmeksessa kasvoi se runsaasti korkeina puiden kalt-

taisina pensaina, vaan Lieksan saaressa en nähnyt sitä

2:ta kyynärää korkeampana.

Alnus incana (L.) Willd. a vulgaris Spach., Regel. YI.

— var. 'pinnatifida Spach. (Regel., Mon. Bet. siv. 99), lusus

inter. f. laciniatam et pav^vifoliam. Harv. — Nurmek-

sessa Petäisen luona kankaalla.

— var. glauca (Ait.) Regel. Jtav. (— tav.). Pohjaisemmassa:

osassa Kuusamoa tavattu vähemmin.

— var. virescens Wg., Fl. lapp. siv. 250. Ktav.
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[MYRICACE^.
Myrica gale L. E. Lagus'en mukaan Kuusamossa (1. c, siv.

351).]

ABIETINE^.

Pinus sylvestris L. YL paitse Kuusamon pitäjässä Kuusaraon-

järvestä ja varsinkin Tavajärvestä pohjaiseen, jolla

alalla se on ainoastaan tav. (— ktav.) ja tavataan sangen

vähän muualla kuin rämeissä (joitakuita honkiakin koh-

taa kumminkin siellä ja täällä kuivimmilla särkillä).

Kuusamonjärveä etelämpänäkin löytyy livaaran luona

vielä laveita honkametsiä ja myöskin Paanajärven lä-

histössä tavataan harjanteilla ja särkkien huipuilla usein

männikköjä. Paanajärven pohjaispuolinen rannikko-rinne

kasvaa melkein enimmäkseen hongikkoa ja männikköä

ja samaten myös tämän järven pohjaispuolella olevien

harjanteiden etelää kohden kaltevat rinteet. Venäjän-

Karjalassa on mänty yli koko alueen yleinen.

Ahies excelsa D.C. Tav.; Kuusamossa yi.

— var. ohovata (Ledeb). Kuusamossa tav. päämuodon ja

medioxima-muodon kanssa sekaisin, vaan vähenee sieltä

etelää kohden, niin että sitä enään Kuhmossa tapaa

ainoastaan vähän (löydetty esim. Koivajan ja Kirkon-

kylän luona). Venäjän-Karjalassa kasvaa sitä pohjai-

simmissakin pitäjissä verrattomasti vähemmin kuin

Kuusamossa ja sen leveneminen vähenee myös siellä

vähitellen etelää kohden, niin että sitä tapaa Kontokin

kylän pohjaispuolella olevilla saloilla ainoastaan niu-

kasti, vaan on siellä kumminkin vielä jtav. samaten

kuin muoto medio^ima'km; siitä etelämmässä kohta-

sin sitä ainoastaan Luvajärven seudulla vähemmin tyy-

pillisessä muodossa niukasti medioxima^n kanssa. Poh-

jais-Karjalassa ja Repolassa en sitä huomannut, eikä

ole myöskään todennäköistä että sillä olisi siellä isompi

leveneminen.

CUPRESSINE^.

Juniperus coymnunis L. Tav.
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Monocotyledonese.

HYDROCHARIDACE^.
Stratiotes aloides L. Kuusamon pitäjässä Kuusamonjärvessä

(F. Silen).

ALISMACE^.

Sagittaria sagittifolia L. Pielisjärven lahdissa ktav. aina

Nurmeksen kauppalan seuduille saakka (Lieksan kylän

luona runsaasti). Lieksan pitäjässä tavattu muutoin

vielä Pankajärven ja Nurmijärven kyläin tienoilla. Re-

polan pitäjässä näin sitä Kolvasjarven ja Ruunan luona.

Pohjaisemmilla seuduilla Venäjän-Karjalaa tavattu vielä

Nuokkijärven, Kiimasjärven ja Vonkanjoen vesissä ynnä

useissa paikoin Kuittijarvissa ja Livajoessa sekä vielä

Ulituan joessakin. Suomen puolella en sitä löytänyt

Kuhmon pitäjässä olevaa Lammasjärveä pohjaisemmassa,

vaan luultava on että se kasvaa myös Kiannalla. Enim-

mäkseen kuuluu se alueellamme toisintoon heterophylla

(Schreb.) Koch (Fl. germ. siv. 773), vaan myöskin päämuo-

toa tavataan eteläisemmillä seuduilla (pohjaisimmat löy-

töpaikat ovat Nuokkijärvi sekä Vonkanjoki).

Aluma plantago L. Pohjais-Karjalassa jtav. ja tavattu vielä

Pohjais-Kiannalla muutamissa paikoin (pohjaisin löytö-

paikka on Hossan tienoo). Venäjän-Karjalassa kasvaa

se Repolan pitäjässä jtav. ja sieltä pohjaiseen jtav.

(— paik.) aina Ruittijärviin saakka ja tav. vielä Uhtuan

joessa, joka sille on pohjaisin löytöpaikka.

[BUTOMACE^.

Butomus umbellatus L. YI. mus. säilytetään eksempL, joka

Th. Wilander'in mukaan on Kuusamosta otettu.]

JUNCAGINACEiE.

TriglocUn palustre L. Kuusamon pitäjässä Kirkonkylän luona

Kuusamonjärven rannalla, ynnä Paanajärven luona he-

tepaikalla; Kiestingin pitäjässä Valasjoen luona Tuop-

pajärven rannalla.

Scheuchzeria palustris L. Ktav. — paik.



XLIII

POTAMOGETONACE^.

Potamogeton marinus L. Kuusamon pitäjässä Kuusamonjär-

vessä (B. Nyberg & F. Silen).

1\ zosteraceus Fr. Kuusamossa Vaimolammissa (B. Nyberg).

P. pusillus L. Kasvaa luultavasti joissakuissa paikoin yli

koko alueen, vaik'ei minun onnistunut sitä missään

siellä löytää. B. Nyberg on sen löytänyt Kuusamon-
järvessä.

P. perfoliatus L. Tav.

P. pj^aelongus Wulf. Kiannalla Peranganjärvessä (A. J. Malm-
gren); Kuusamossa Kallioluoman järvessä (F. Nylander,

Spicil. I, siv. 12). Luulen nähneeni sitä myös Eaate-

salmen luona Kuusamonjärvessä. M. ja J. Salilberg'in

mukaan Kuusamossa tav., joka varmaankaan ei ole oikein.

P. gramineus L. Jtav. Myöskin toisinto heterophyllus Sclireb.

niukasti tavattu Kuusamoon saakka.

P. rnfescens Schrad. Paik. — Kuusamossa paik. (— jharv.).

P. nigrescens Fr. M. ja J. Sahlberg ovat sen löytäneet Ou-

lankajoessa Kuusamossa.

P. salicifolius Wolfg. Kuusamon pitäjässä Paanajärvessä.

Ängström'in Kuusamosta ottamat P. nigrescens^im lue-

tut ') eksempl. kuuluvat tähän lajiin.

P. 7iata?is L. Etelämmässä seuduittain ktav.; Kuusamossa

näyttää se olevan jharv.; Venäjän-Karjalassa nähty

vielä Pääjärvessä useissa paikoin.

NABTHECIACE^.

Tofieldia horealis Wg. Kuusamon pitäjässä yleensä ktav.,

vaikka nähty sen eteläisimmässä osassa vähemmin. Ki-

annalla tavattu muutamilla paikoin aina Meriläissuohon

(A. Lönnbohm) ja Pappilan tienoolle (A. J. Malmgrenj

saakka. Venäjän-Karjalassa löydetty joillakuilla paikoin

Oulangan pitäjästä aina Kontokkiin saakka.

>) N. J. Fellraan, PI. vasc. Lapp. or, siv. 63.
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LEMNACE^.

Lemna trisnlca L. Harv. — Kuusamossa Kirkonkylän luona

Kuusamonjärven rannalla.

L. 7ninor L. Kuusamossa livaaran luona puron rannalla.

ARACE^.

Calla palustyHs L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jtav.

;

Kuhmossa nähty amoastaan muutamilla paikoin, vaan

kasvaa vielä Kuusamossa jharv. (löydetty Iijoen, livaaran,

Kuusamon kirkonkylän (M. ja J. Sahlberg) ja Hänni-

sen luona. Venäjän-Karjalassa on pohjaisin löytöpaikka

Vuokkiniemen kylä.

TYPHACE^l

Sparganium minimum Fr. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa

jtav.—paik.; muutoin paik. koko alueella. Paanajärven

luona nähty useissa paikoin.

Sp. jiuitanti Fr. Lieksan pitäjässä samannimisen kylän luona;

Nurmeksessa Mujejärven luona; Kostamuksen pitäjässä

samannimisen kylän luona.

*S^. simplex Huds. Jtav. (
— paik.) Pohjais-Karjalassa (etenkin

Pielisjärven tienoolla), Kuhmossa, Repolassa ynnä Nuok-

kijärven ja Luvajärven seuduilla. Tavattu vielä Poh-

jais-Kiannalla Hossan luona. Toisinto longissimum Fr.

useissa paikoin yli koko alueen.

Sp. natans L. Sen levenemisen määrästä alueella en ole

varma, sillä tyypillisiä kukkivia eksemplareja en siellä

tavannut, vaan löydetyistä lehdistä päättäen, kasvanee

se paik. (— jtav.) yli koko alueen.

ORCHIDACE^.

Cypripedium calceolus L. Harv. — Kiannan pitäjässä Vasonnie-

mellä; Kuusamossa Paanajärven luona ynnä Vatajärven

ja Paanajärven välisellä salolla (F. Nyi.).

('ali/pso horealis Salisb. Kuusamossa ovat sen löytäneet Paa-

najärven seudulla P. A. Karsten, J. Sahlberg (Rajalan
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luona), A. J. Mela (Oulankajoen luona), N. I. Fellman
(i pen. etelään Paanajärven länsipäästä) sekä Brander

(Livajoen luona).

iJorallorrhiza innata RBr. Jtav.—paik.

Listera cordata (L.) RBr. Pohjaisemmissa pitäjissä jtav.—

ktav., eteläisemmissä paik.

L. ovata (L.) RBr. Harv. — Nurmeksessa Konnanlammin
luona Pielisjärven lähistössä; Kuusamossa Paanajärven

luona (lähellä Paloniemeä).

Goodyera repens (L.) RBr. Löydetty ainoastaan Kuhmossa
Kovalan luona, vaan kasvaa arvattavasti muuallakin.

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Paik. Kuusamossa livaaralta

pohjaiseen; Paanajärven luona jtav.; Oulangan pitäjässä

luodepuolella Pääjärveä jtav. (— paik.).

Platanthera hifolia (L.) Pdch. Pohjais-Karjalassa ja Repo-

lassa paik. (— jtav.). Sekametsissä Jonkereen tienoolla

Venäjän rajalla jtav. Kiimasjärven pitäjässä löydetty

Luvajärven salolla; Kuusamossa Paanajärven luona.

Gymnadenia albida (L.) Rich. Harv. — Kuusamossa (F. Ny-

lander).

G. conojjsea (L.) RBr. Nurmeksen pitäjässä Konnanlammin

luona lähellä Pielisjärveä. Kuusamossa livaaralta poh-

jaiseen paik.—jtav.; Paanajärven luona ktav. Muualla

alueella ei tavattu. — Kuusamossa löydetyt eksempi.

lähenevät johonkin määrin toisintoa iaijponica (Sael.,

Kasv. siv. 200).

Orchis maculata L. Tav., paitse pohjaisemmissa pitäjissä,

joissa se on ktav. Enin osa mitä Pohjais-Kuusamossa

ja Oulangassa tätä lajia näin kuuluu muotoon, joka

eroaa tyypistä lyhemmällä varrella, harvemmilla kukilla

ja kapeammilla sekä lyhemmillä lehdillä, jotka usein

myös ovat vähemmin pilkullisia tai pilkuttomiakin. Se

on välimuoto toisintoon lapponica (Reich.). Myöskin

toisinto concolor Lange tavattiin Repolassa.

O. Traunsteineri Saut. Nurmeksessa Kolkonjärven luona

nevassa.
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— var. curvifolia (Nyi.). Lieksan pitäjässä Ekyptin salo-

maalla; Nurmeksessa Kolkonjärven luona ja Kuusa-

mossa livaaran alustalla.

O. incarnata L., Fr. Kuusamossa Kirkonkylän ja Välijär-

ven (B. Nyberg) luona.

— var. cruenta Miill. Nurmeksessa Kolkonjärven luona;

Kuusamossa useissa paikoin Kirkonkylän luona sekä

lisäksi Maivalaisen luona. — M. ja J. Sahlberg'in mukaan

Kuusamossa paik.

SMILACE^.

Paris qvadrifolia L. Paik. (— jtav.) ja tavattu varsinkin Ki-

annanniemen luona sekä Yläjoen varsilla.

Majanthemum hifolium (L.)DC. YL
Convallaria majalis L. Pohj ais-Karjalassa ja Repolassa jtav.

—ktav. ja tavattu vielä Sotkamossa. Kuusamossa useis-

sa paikoin livaaran rinteillä ja laella ja samaten Ou-

langassa Päänuorusella.

JUNCACEtE.

Luzula spicata (L.)DC. Harv. — Kuusamossa Nuorusen

korkeimmalla tunturilaella.

L. multiflora Lej. YI.

— var. pallescens (Hoppe) Wg. Jtav.

L. pilosa (L.) Willd. Tav.

Juncus stygius L. Pohjaisemmissa pitäjissä paik., eteläisem-

missä jharv.

J. trifidus L. Kuusamossa Ukonvaaran, Nuorusen ja Mänty-

tunturien laella; Oulangan pitäjässä Kivakalla ja Pää-

nuorusella.

J. hufonius L. Tav. — Kuusamossa en ole varma sen leve-

nemisestä; M. ja J. Sahlberg'in mukaan siellä jtav.

J. supinus Mönch. Harv. — Kuhmossa Tervasalmen rannalla.

J. alpinus Vili. Ktav.; Pohjais-Karjalassa jtav.

J, articulatus L. Pohjais-Karjalassa Pielisjärven seudulla ktav.

muualla vähemmin. Kuhmossa otettu Lentiiran kylän

luona, vaan ei tavattu pohjaisemmassa.
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J. filiformis L. Tav. — yi.

[J. efusus L. J. Fellman'in mukaan „iii Kuusamo rarius"
'

(1. c, s. 259).]

CYPERACE^.

Rhynchospora alba (L.) Vahl. Repolan pitäjässä salolla Ko-

ropin ja Kiimovaaran välillä. Kuhmossa Tervasalmen

seudulla runsaasti letossa. Nurmeksessa Wirzen'in ')

mukaan.

Heleocharis acicularis (L.) RBr. Lieksan pitäjässä ja Pielis-

järven seudulla ktav. (Lieksan kylän luona tav.), muu-

toin Pohjais-Karjalassa niinkuin Repolassakin jtav.

Myöskin Kuhmon vesien rannoilla huomattu muuta-

massa paikoin ja vielä Kuusamon pitäjässä Iijärven,

Kuusamonjärven ja Vuoselijärven (B. Nyberg) rannoilla.

Venäjän-Karjalassa tavattu Kuittijärviin saakka.

H. palustris (L.) RBr. Kuusamossa paik. paitse Kuusamon-

järven rannoilla, joilla se on tav. Oulangan pitäjässä

Pääjärven rannoilla jtav. Etelämmässä Venäjän-Karja-

lassa Uhtuan tienoolta saakka tav., varsinkin mata-

loilla järvien rannoilla.

Scirpus pauciflorits Lightf. Kuusamossa Muosalmen luona

Kuusamonjärven rannalla, sekä Paanajärven luona he-

tepaikalla (Paloniemen seudulla); Oulangan pitäjässä

Sohjenansuun luona Pääjärven rannalla.

Se. lacustris L. Pohjais-Karjalan ja Repolan vesistöissä tav.;

niistä pohjaiseen Kuittijärviin ja Kiannanjärveen saakka

ktav., vaan Kuusamossa ja Oulangassa vähemmällä le-

venemisellä.

Se, sylvaticus L. Harv. — Pielisjärven seudulla Nevalan luona

Lieksan pitäjässä ja Konnanlammin luona Nurmeksen

pitäjässä. Kuusamossa Paanajärven luona (M. ja J.

Sahlberg).

T7'ichophorum alpinum (L.) Pers. Ktav.

^) J. E. A. Wirzen, Prodromus florae femiicae. Helsingforsiae

1843. Siv. 2L
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Tr. ccespitosum (L.) Hartin. Tav. — Pielisjärven seudulla

vähemmin.

Eriophorum ccqntahim Host. Kuusamossa Kuusamonjärven

tienoolta pohjaiseen jtav.; Etelä-Kuusamossa ja Venä-

jän-Karjalan pohjaisemmissa pitäjissä aina Kuittijärvien

tienoolle paik. Kiannalla on sen tavannut E. Lackström.

E. vaginatum L. Tav.

E. callithrix Cham. Nurmeksessa Saramon luona; Kuusa-

mossa Paanajärven luona.

E. gracile Koch. Paik. (jtav. seuduttain, etenkin Kuusamossa).

E. latifolium Hopp. Kuusamossa löydetty livaaran, Hännisen

(M. ja J. Sahlberg), Karhuperän (M. ja J. Sahlberg),

Välijärven (M. ja J. Sahlberg) ja Nuorusen luona sekä

Vatajärven seudulla; paik. Paanajärven lähistössä; Ou-

langan pitäjässä Kankahisen luona ja Kiestingin pitä-

jässä useissa paikoin Vuarankylän seudulla.

E. angustifolium Roth. Tav.

— var. minus Koch. Muutamilla paikoin.

Carex paucifiora Lightf. Ktav. — tav.

C. rupestris Ali. Harv. — Oulangan pitäjässä Päänuorusen

laella.

C. capitata L. Kuusamossa Paanajärven luona (F. Nylander).

C. dioica L. Ktav.—tav. (— jtav.).

'C. chordorrhiza Ehrh. Tav.— ktav.

C. paradoxa Willd. Harv. — Kuusamossa (F. Nylander).

C. teretmscula Good. Kuusamossa livaaran alustalla. YI.

museossa säilytetään B. Nyberg'in Kuusamosta ottama

eks. ilman tarkempaa lokaaliosoitusta.

'€. leporina L. Lieksassa ja Pielisjärven seudulla tav.—ktav.,

muutoin Pohjais-Karjalassa kuten Kuhmonkin pitäjässä

jtav. Repolassa huomattu vähemmin, vaan tavattu vielä

Kostamuksen pitäjässä useissa paikoin polkujen varsilla.

C. heleonastes Ehrh. Paik. Kuusamossa, esim. Vanttajan, Kir-

konkylän (useissa paikoin), Kantoniemen ja Hännisen

luona.

C. tenella Schk. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa paik., muu-

alla alueella en sitä löytänyt.
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C. loUacea L. Paik. — Kuusamossa ja Paanajärven luona

ktav. notkoissa.

C, elongata L. Harv. — Lieksan pitäjässä samannimisen

kylän luona puron varrella. [Myöskin tunnettu Sotka-

mon pitäjästä].

C. vitilis Fr. Kuusamossa Kirkonkylän luona (B. Nyberg &
F. Silen).

C. canescens L. YI., Kuusamossa tav.

C. stellulata Schreb. Eteläisimmällä osalla aluetta (Lieksan

pitäjässä ja Etelä-Repolassa) sekä Pielisjärven seudulla

tav., muutoin Suomen puolella ainakin Pohjais-Kuhmoon

ja Venäjän-Karjalassa Uhtuan tienoolle saakka jtav,, ja

vielä Kiestingin pitäjän eteläosassa paik. ; Oulangan pi-

täjässä löydetty Laitasalmen ja Kuusamossa Tavajärven

(M, ja J. Sahlberg) sekä Maaningan (B. Nyberg) luona.

C. aqvatilis Wg. Tav. Etelä-Kuusamossa aina Kuusamonjär-

ven tienoolle saakka. Pohjais-Kiannalla tav.—ktav. ja

etelää kohden ainakin Kiannanniemelle saakka jtav.

Etelämmässä on sen leveneminen minulle tuntematon,

vaan ainakaan Kuhmossa ei sillä ole isoa levenemistä.

Pielisjärven seudulla Etelä-Nurmeksessa kasvaa se paik.

ja on myös tavattu samassa pitäjässä Saramon luona

parissa paikoin. Pohjais-Kuusamossa tavataan sitä san-

gen vähän ja Venäjän-Karjalassa löysin sitä ainoastaan

Sohjenansuun luona Oulangan pitäjässä niukasti. Ta-

vattu usein myöskin toisintona cuspidata Laest.

[C. limula Fr. Harv. — Venäjän-Karjalassa Luvajärven ran-

nan luona kostealla niityllä. Eksemplaarit eivät ole

tyypillisiä, vaan luulen kumminkin kuuluvan tähän lajiin.]

C. vulgaris Fr. YI. isoimmalla osalla aluetta ja vielä Etelä-

Kuusamossa tav.; Pohjais-Kuusamossa on se vähem-

min runsas ja ainoastaan ktav.—^jtav. Näyttää myös

Oulangan pitäjässä olevan ktav.

C. juncella Fr. Kuusamossa ktav.—tav., Pohjais-Kiannalla

jtav. ja vielä Pohjais-Karjalassa paik. Venäjän-Karja-

lassa Oulangan pitäjässä ktav. ja Repolassa paik.

C. ccespitosa L. Ktav., pohjaisemmassa osassa Kuusamoa jtav.

4



€. turfosa Fr. Nurmeksessa Jännevaaran ja Saramon, Kuu-

samossa Kirkonkylän ja Oulangan pitäjässä Sohjenan-

suun luona.

€. stiHcta GoodJ Lieksan pitäjässä Lieksan joen ja suun luona

erinomaisen runsaasti; Nurmeksessa Konnanlaramin ja

Kopraksen luona; Repolassa Vuosiniemen ja Tscholkan

luona.

C. acuta L. Kuusamossa jtav. (— paik.), Oulangan pitäjässä

ktav. ja eteläisemmillä seuduilla alueella tav.

— var. personata Fr. Tavattu muutamissa paikoin.

C. Buxhaumii Wg. Kuusamossa paik., varsinkin sen pohjai-

semmassa osassa. Oulangan pitäjässä löydetty Vartio-

lammin, Kuhmossa Lentiiran ja Repolassa Koropin luona.

C. alpina Sw. var. inferalpina Wg., Lapp. siv. 241 (Nyi.

spic. II siv. 28). Kuusamossa livaaralla, Kiitämän ran-

nalla, Nuorusella (M. ja J. Sahlberg) ja Mäntytunturilla

ynnä Paanajärven seudulla, jossa se on jtav.—ktav.

Oulangan pitäjässä Vartiolammin ja Kankahisen luona.

C. glohularis L. Tav.

C. ericetorum Poli. Harv. — Kuusamon Kirkonkylässä (M. ja

J. Sahlberg) ; Uhtuan pitäjässä kankaalla noin peninkul-

man matkan päässä pohjaiseen Uhtuan kylästä. Ulko-

puolella aluettamme tavattu Sotkamon Kirkonkylässä

ja Niskan luona Enontaipaleen pitäjässä.

C. digitata L. Harv. — Lieksan pitäjässä Viekin luona sekä

Simovaisenlouhella; Kiannan pitäjässä Vasonniemellä

;

Kuusamossa Kirkonkylän luona (M. ja J. Sahlberg)

ynnä Paanajärven seudulla (Mäkelän luona); Oulangan

pitäjässä Vartiolammin luona ja Päänuorusen rinteellä.

C. livida Wg. Kuusamossa lähellä Aksonjärveä (M. ja J.

Sahlberg).

C. panicea L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa paik., muualla

tavattu vähemmin vaan löydetty vielä Mäntytunturin

luona Pohjais-Kuusamossa.

C. sparsiflora (Wg.) Steud. Tav. (— jtav.). — Pohjais-Kar-

jalassa ja Repolassa jtav. Myöskin toisinto borealis



Fr. kasvaa runsaasti Kuusamossa ja Kiannalla, varsin-

kin nurmilla.

C. Oederi Ehrh. Paik. löydetty Pohjais-Karjalassa, Repolassa

ja Kuhmossa.

C. flava L. Jtav.—paik. — Paanajärven luona ktav.—jtav.
C. irrigua Sm. Tav.

C. limosa L. Tav.

C, pallescens L. Lieksan pitäjässä ja Pielisjärven seudulla

sekä Etelä-Repolassa jtav. (— ktav.) ; muutoin Pohjais-

Karjalassa paik. Kiannan pitäjässä löydetty Kiannan-

niemellä ja Oulangan pitäjässä Hämeenkosken luona.

C. capillaris L. Pohjais-Kiannalla Saarijärven luona; Kuusa-

mossa Kirkonkylän ja Palojärven (M. ja J. Sahlberg)

luona ynnä jtav.—ktav. Paanajärven luona; Oulangan

pitäjässä Vartiolammin luona.

C. jiliformis L. Tav. (— ktav.).

C. ampullacea Good. Tav. (— ktav.), Kuusamossa jtav.— ktav.

*C'. rotundata Wg. Kuusamossa Nuorusella (M. ja J. Sahlberg).

C. vesicaria L. Kuusamossa paik.—jtav.; Oulangan pitäjässä

ktav., muutoin tav. (^— ktav.).

C. Icevirostris Fr. Lieksan pitäjässä Ekyptin salomaalla; Nur-

meksessa Mujejärvessä muodostaen avaran ruohokon •).

Kuusamossa Näränkävaaran, livaaran ja Paanajärven

luona; Oulangassa Vartiolammin ja Kankahisen luona;

Kostamuksen pitäjässä Kontokin kylän luona.

GRAMINE^.

Nardus stricta L. Eteläisemmissä pitäjissä ktav. (— tav.),

pohjaisemmissa paik. (— jtav.).

Anthoxanthum odoratum L. Yleensä tav., vaikka ei kaikin

seuduin; toisin tienoin taas yi.

Hierochloe horealis RS. Paik.

Digraphis arundinacea (L.) Trin. Seuduittain jtav., varsin-

kin Pohjais-Karjalassa, Repolassa, Kostamuksessa ja

1) Mainitaan myös Nnrmeksen luota W. Nylanderin teoksessa Fl.

kar., siv. 157.
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Kuhmossa, ja vielä Pohjais-Kiannalla tavattu useissa

paikoin. Muualla pohjaisemmilla seuduilla huomattu

vähemmin ; Kuusamossa Näränkävaaran ja Paanajärven

(M. ja J. Sahlberg) luona.

Phleum alpinum L. Tav., paitse Pielisjärven seudulla, jossa

se on ktav. (— jtav.).

Ph, pratense L. Eteläisemmillä seuduilla tav.— ktav. ja vielä

Vuokkiniemen sekä Jyvälahden kyläin luona (pohjais-

puolella Kuittijärviä) tav. ; Uhtuassa tavattu vähemmin,

vaan vielä Oulangan pitäjässä löydetty Vartiolammin

luona. Kuusamossa tavattu viljelymailla Kirkonkylässä,

jossa sitä myöskin on viljelty.

Alopecurus geniculatus L. Huomattu ainoastaan Repolan pi-

täjässä Yuosiniemen luona.

A. fulvus Sm. Etelämmässä tav.—ktav.; pohjaisimmissa pi-

täjissä näyttää se sitävastoin kasvavan ainoastaan paik.

(Sen leveneminen pohjaisemmilla seuduilla Suomen puo-

lella on minulle tuntematon, vaan J. Sahlberg'in mu-

kaan kasvaa se Kuusamossa paik.).

A, pratensis L. var. nigricans Horn. Kuusamossa Kuusa-

monjärven tienoolta pohjaiseen jtav.—ktav. asuntojen

luona (Kuusamonjarven seudulla vähemmin runsaasti).

Samaten myös Oulangan pitäjässä, vaan siitä etelään

ainoastaan seuduittain, varsinkin Kuittijärvien pohjais-

puolella olevissa kylissä, isommalla levenemisellä (Vuok-

kiniemen kylässä tav.) ja vielä Kostamuksen kylässä

samannimisessä pitäjässä runsaasti. Etelämmässä Suo-

men puolella tapasin sitä ainoastaan Kovalan luona

Kuhmossa.

Milium efusum L. Epätasaisesti levennyt alueella. Eteläi-

semmiltä seuduilta tunnettu ainoastaan Nuottivaaran

luota Nurmeksessa. Kuusamossa löydetty livaaralla.

Mäntyvaaralla sekä Paanajärven seudulla, jossa se on

jtav. Oulangan pitäjässä tavattu Vartiolammin luona,

Oulankajoen rantamilla sekä Päänuorusella.

Agrostis canina L, Näyttää Kuusamossa kasvavan sangen

vähän, vaan muutoin lienee se alueella tav.
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A. vulgaris With. Tav.—yi.

A. stolonifera L. Näyttää olevan ktav.—^jtav.

Apera spica-venti (L.) P. B. Kuusamossa tavattu Kirkonky-

län ja Paanajärven luona; Oulangan pitäjässä ktav.

—

jtav. ja huomattu vielä sen pohjaisimmassa osassa

Kankahisen luona; Uhtuan pitäjästä saakka etelää koh-

den tav. ja seuduittain yi.

€alamagrostis arundinacea (L.) Roth. Pohjais-Karjalassa ja

Repolassa ktav. ja Venäjän-Karjalassa isolla levenemi-

sellä aina Kuittijärvien tienoolle saakka; Kuittijärvien

ja Tuoppajärvien välillä huomattu paik., vaan Oulangan

pitäjässä ainoastaan Vartiolammin luona. Kuhmossa
tavattu ainoastaan vähän ja Kuusamossa Paanajärven

luona.

C. lapponica Hartm. Isoimmalla osalla Kuusamoa tav. ja

Oulangan pitäjässä ktav.; Kiestingin pitäjässä tavattu

vähemmin.

C\ stricta (Timm.) Hartm. Pohjaisemmilla seuduilla tav., ete-

lämmässä ktav. (— jtav.). Toisinto pallida tavattu

useissa paikoin.

C. strigosa Hartm. Kuusamossa (B. Nyberg).

C. phragmitoides Hartm. Tav. isoimmalla osalla aluetta;

Pohjais-Karjalassa ja Repolassa vähemmin määrin.

C. lanceolata Roth. Ktav., vaan pohjaisemmilla seuduilla ja

varsinkin Kuusamossa vähemmällä levenemisellä. Sen

levenemismäärästä Kuusamossa en muutoin ole täysin

varma.

C. epigeios Roth. Kuusamossa jtav. — paik.; Oulangan pitä-

jässä ktav. — jtav. Eteläisemmillä seuduilla alueella tav.

Phragmites communis Trin. Kuusamon ja Oulangan pitä-

jissä jtav. — ktav. ja ainoastaan seuduittain muodos-

taen avarampia ruohostoja (esim. Kuusamonjärvessä).

Pohjais-Karjalassa ja Repolassa tav., muutoin alueella

ktav.

Melica nutans L. Jtav. pohjaisemmissa pitäjissä (seuduittain

ktav.); muutoin alueella tav. — Toisinto pallida ta-

vattu muutamissa paikoin.
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Aira flexuosa L. Tav.

A. ccespitosa L. YL — Myöskin toisinto ochroleuca Rchb.

useissa paikoin tavattu.

Avena fatua L. Tavattu ainoastaan Venäjän-Karjalassa Ou-

langan kylässä, vaan löytyy luultavasti useissa paikoin

tavallisen kauran seassa samoinkuin A. strigosa^kin.

Enodium cceruleum Gaud. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa

ktav., muutoin alueella tav.

Glyceria fluitans (L.) RBr. Paik. Pielisjärven seudulla. —
Lieksan pitäjässä samannimisen kylän, Viekijoen ja Ne-

valan luona; Nurmeksessa Kopraksen ja Nurmeksen

kauppalan luona.

Poa annua L. Tav.

P. ccBsia Sm. var. glauca Vahl. Lieksan pitäjässä Simovai-

senlouhella; Nurmeksessa Hiidenportilla ja Porosaa-

ressa; Kuusamossa livaaralla ja Ruskeakalliolla,

P. alpina L. Kuusamossa Oulankajoen luona (M. ja J. Sahl-

berg) sekä Rukajärven rannalla (B. Nyberg), molem-

mat löytöpaikat kumminkin ulkopuolella aluetta.

P. nemoralis L. Näyttää kasvavan ainoastaan paik. yli koko

alueen.

P. serotina Ehrh. Jtav. yli koko alueen.

P. trivalis L. Ktav. (— tav.).

P. pratensis L. YI.

Festuca ovina L. YL
F. rubra L. Tav. — yi.

F. pratensis Huds. Etelä-osassa aluetta tav. ja vielä Ylä-

Kuittijärven tienoolla (Jyvälahden luona) isolla levene-

misellä, vaan sitä pohjaisemmassa ei tavattu.

Dactylis glomerata L. Repolan pitäjässä löydetty Kiimovaa-

ran luona sekä parissa paikoin Tuulijärven seudulla.

[Bromus patulus M. K. Kuhmossa Ontojärven luona huh-

dalla (W. Nylander •). — Br. secalinus L. on tunnettu

Sotkamon pitäjästä (A. J. Malmgren).]

1) Vertaa: N. J. Anderson, Skandinaviens växter beskrifna och

afbildade, häft. IL Stockholm 1852. Siv. 31.
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Lolium linicola Sond. Paik. löydetty niukasti pellavasmaissa

ja joskus ohrapelloissa eteläisimmässä osassa aluetta.

Venäjän-Karjalassa aina Ylä-Kuittijärven tienoolle sakka.

Triticum repens L. Tav. yli koko alueen. Pohjaisemmilla

seuduilla kumminkin tavallisesti vähemmin runsaasti.

Tr. violaceum Horn, Kuusamossa Paanajärven luona ja

Oulangan pitäjässä Hämeenkosken seutuvilla.

Tr. caninum L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jharv. ; Kuu-

samossa sitävastoin Paanajärven seudulla notkoissa jtav.;

Oulangan pitäjässä löydetty Vartiolammin luona parissa

paikoin sekä Päänuorusen luona.

Filices.

EQVISETACEiE.

Eqvisetum arvense L. Yleensä tav., paitse Kuusamossa ja

pohjaisimmissa Venäjän-Karjalan pitäjissä, joissa se näyt-

tää kasvavan ainoastaan paik.—jtav. Pohjais-Kiannalla

on se ktav.

— var. campestre Schultz. (v. serotinum Meyer); Milde,

Eqv. siv. 217. Repolassa Tscholkan luona kankaalla.

— var. nemorosum AL Br. ; Duval-Jov., Eqv. siv. 186.

Niinkuin päämuotokin pohjaisimmilla seuduilla paik.,

vaan etelämmässä yleensä jtav. — ktav. Se kasvaa

etenkin korvissa, joissa se etelämmässä useilla tienoin

on tav., vaan tavataan myös lehdoissa sekä joskus leh-

dikoissakin. On sangen konstantti toisinto vaikka meillä

laiminlyöty. Tavattu hedelmävarsilla Nurmeksessa Pii-

rosen luona korven laidassa sekä Kiannalla Lehtovaa-

ran luona viidassa.

E. pratense Ehrh. Pohjaisemmilla seuduilla tav. — ktav., vaan

etelämmissä paik.

E. sylvaticum L. YI. — tav.

— var. capillare (Hoffm.) Fr. Kosteissa ja varjoisissa met-

sissä.

E. palustre L. Tav., varsinkin pohjaisemmilla tienoilla.
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— var. nanum Milde, Fil. europ. siv. 224. Kuusamossa

Mäntytunturin seudulla liejulla paikalla.

E. fluviatile L. [incl. f. limosum (L.)]. Tav.

E. hiemale L. Harv. (— jharv.). — Nurmeksessa Maanse-

län kankailla; Kiannalla Hossan luona; Kuusamossa

Ontojärven luona (Pohjaispuolella Paanajärveä) sekä

Rukajoen (B. Nyberg) ja Paanajärven rannoilla (N. I.

Fellman, 1. c, s. 99). Kostamuksen pitäjässä Luvajär-

ven seudulla ynnä Kostamuksen kylän salolla; Uhtuan

pitäjässä Uhtuan kylän salolla; Oulangan pitäjässä Hä-

meenkosken seudulla.

E. scirpoides Mich. Kuusamossa livaaralla sekä useissa pai-

koin Paanajärven luona.

POLYPODIACE^.

Polypodium vulgare L. Jharv. — paik. vuorilla yli koko

alueen; Kuusamossa tavattu niukasti melkein kaikilla

tuntureilla, joita on tutkittu.

P. phegopteris L. Tav. (— ktav.).

P. dryopteris L. Tav.

Woodsia ilvensis (L.) RBr. Pohjais-Karjalassa vuorilla paik.

vaan niukasti; Kuusamossa livaaralla; Oulangan pitä-

jässä Kivakalla ja Päänuorusella.

W. hyperborea RBr. Kuusamossa Paanajärven luona paik.

W. glahella RBr. Harv. — Kuusamossa Oulankajoen luona

(M. ja J. Sahlberg).

Polystichum sjnnulosum. (Sw.) DC. Pohjaisemmassa jtav.,

vaan eteläisemmillä seuduilla ktav. — tav.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Kuusamossa löydetty Pous-

sun luona^ livaaralla ja Mäntytunturilla sekä useissa

paikoin Paanajärven luona, Oulangan pitäjässä Kiva-

kalla.

C. montana (Sw.) Bernh. Kuusamossa livaaralla, Kitkajoen

luona (F. Silen), Mäntytunturilla sekä useissa paikoin

Paanajärven seudulla; Oulangan pitäjässä Päänuoru-

sella. Kasvaa tavallisesti runsaasti.
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Asplenium fiUx-femina (L.) Berah. Etelämmässä alueella

ktav. — tav.
;
pohjaisemmassa ktav., vaan kasvaa siellä

jokseenkin niukasti.

A' crenatum Fr. Kiannan pitäjässä Vasonniemellä sekä Kian-

nanniemen läheisyydessä. Kuusamossa Mäntytunturilla

sekä muutamissa paikoin Paanajärven luona. Melkein

kaikilla näillä paikoilla on se tavattu sangen runsaasti.

A. viride Huds. Nurmeksessa Hiidenportin kalliolla; Kuusa-

mossa Näränkävaaralla, Kitkajoen luona (F. Silen) sekä

Kuoppaojan kalliolla (Paanajärven luona).

A. ruta-muraria L. Harv. — Kuusamossa Ruskeakalliolla

(Paanajärven luona) sekä Kitkajoen luona (F. Silen).

A. septentrionale (L.) HofFm. Kuusamossa Rukatunturilla (F.

Silen).

Pteris aqvilina L. Pohjais-Karjalassa ja Repolassa jharv. —
Lieksassa Nevalan luona lehdossa; Nurmeksessa Pyssy-

vaaralla kallion alustalla; Repolassa Koropin luona.

Struthioptei^is germanica Willd. Kiannan pitäjässä löydetty

Kiannanniemellä ja sanotaan myös kasvavan Mustajoen

luona sekä lähellä Maanselkää lehdoissa; Kuusamossa

Paanajärven luona (Mäntyjoen rannoilla sekä Kuoppa-

ojan seudulla).

OPHIOGLOSSACE^.

Botrychium luiiaria (L.) Sw. Pohjaisemmassa alueella jharv.

— paik., etelämmässä paik.

B. matricarioides Willd. {B. rutaceum Sw.) Löydetty Nur-

meksessa Lipinlahden luona, Kostamuksen pitäjässä Te-

triniemen kylässä sekä Kuusamossa Rukajärven luona

(B. Nyberg).

ISOETACE^.

Isoetes lacustris L. Pielisjärvessä Nurmeksen luona (H. Back-

man); Kuusamossa Tavajärvessä (B. Nyberg), Toranki-

järvessä (B. Nyberg) ja Paanajärvessä; Uhtuan pitä-

jässä Jyvälahden luona Kuittijärvessä.
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/. echinospora Dur. Pohjais-Karjalan ja Kuhmon vesissä sekä

Venäjän-Karjalassa Repolasta aina Ylä-Kuittijärveen

saakka paik. — jtav. ynnä vielä Kuusamon pitäjässä

Kuusamonjärvessä (F. Silen). — Tavattu seuraavissa

järvissä: Pielisjärvessä, Pankajärvessä, Nurmijärvessa,

Tervasalmessa, Lammasjärvessä, Lieksanjärvessä, Ko-

ropissa, Kiimasjärvessä ja Ylä-Kuittijärvessä.

LYCOPODIACE^.

Lycopodium complanatum L. Tav. — ktav.

L. alpinum L. Jokseenkin runsaasti tunturien laella. Kuu-

samossa livaaralla ja Nuorusella sekä Oulangassa Ri-

vakalla ja Päänuorusella. Kostamuksen kylän luona

samannimisessä pitäjässä kuivalla aholla.

L. davatum L. Yleensä jtav., seuduittain myös ktav.; Kuu-

samossa paik. — jtav. ja tavattu etenkin tuntureilla.

L. annotitium L. Ktav.

L. inundatum L. Lusman luona Kostamuksen pitäjässä san-

gen runsaasti letolla joen rannalla.

L, selago L. Kuusamossa jtav. tuntureilla, letoilla ja ran-

noilla, muutoin jharv. — paik.

Selaginella spinulosa AI. Br. Ktav. paitse Pohjais-Karjalassa

ja Repolassa, joissa se kasvaa jtav. — paik.

Oikaistavaa.

Siv. 1 riv. 13 alh. seisoo: 65°, lue: 66°

„ 62 „ 20 ylh. „ xylostevm,^ lue: ccerulea.
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